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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a patra sesiune a celei 

de-a șaptea legislaturi, în ziua de 4 noiembrie 1976, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în prezența întregii conduceri de partid și de stat, a unui mare număr 
de^diplomați, de reprezentanți ai întreprinderilor participante, 
specialiști din țară și din străinătate, a mii de oameni ai muncii

Răcirea timpului și ploile

din ultimele zile impun

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A IN A UGURA T IERI

TÎRGUL INTERNA ȚIONAL BUCUREȘTI -1976
Q Elocventă expresie a potențialului 

creator al industriei românești, a neîn
cetatei și viguroasei creșteri cantitative 
și calitative a economiei naționale

© Convingătoare demonstrație a voinței de 
largă cooperare economică a României 
socialiste cu toate țările Înmii, a ampli
ficării de la un an la altul a capacității 
sale de a fi tot mai prezentă în comerțul 
mondial, de a angaja colaborarea pe 
planuri variate, în forme complexe, 
cu produse de înaltă tehnicitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat, sîmbătă, 16 octombrie, cea 
de-a IV-a ediție a Tîrgului internațional București.

La deschiderea festivă a acestei prestigioase manifestări economice internațio
nale au luat parte tovarășul Manea Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
loniță, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gneorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, losif Uglar, llie Verdeț, Ștefan 
Andrei, losif Banc, Ion Coman, Teodor Coman, Ion Dincă, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului.

Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic, directorii pavilioanelor naționale și reprezentanții 
firmelor străine participante ia tîrg, alți oaspeți de peste hotare, mii de oameni 
ai muncii.

GRĂBIREA INSAMINTARIIBR
SI A RECOLTĂRII

Festivitatea a început cu intonarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România.Rostind cuvîntul de deschidere, tovarășul Ion Pătan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a sa

IA imagini; momentul inaugural și vizita în pavilionul exponatelor românești

lutat prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat. Aceasta reprezintă — a spus el — 
o expresie a atenției permanente pe care conducerea partidului și statului, personal secretarul gene

ral al partidului, o acordă dezvoltării relațiilor economice externe ale României, cauzei generale a colaborării între state.Vorbitorul a relevat, în continuarea alocuțiunii sale, că Tîrgul international București se bucură la actuala sa ediție de o partici

pare prestigioasă. Alături de întreprinderile românești își prezintă produsele 1 029 de firme din 23 de țări din întreaga lume.Ediția a\IV-a a tîrgului, a evidențiat el, -reflectă potențialul mereu sporit al industriei românești — factor dinamizator al ansamblului relațiilor economice ale țării noastre cu statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate cele 140 de state ale lumii cu care întreținem legături comerciale și de cooperare industrială și tehnică.Este edificator pentru acești ani ai afirmării plenare a Cuceririlor tehnico-științifice în economia românească faptul că, în marea lor majoritate, produsele expuse de întreprinderile românești reprezintă noutăți față de ediția anterioară.Prezentarea unor exponate românești și străine de înalt nivel tehnic, într-o gamă diversificată — 
a încheiat tovarășul Ion Pățan — 

asigură tîrgului funcția de cunoaștere reciprocă, de conlucrare tehnică și comercială, ceea ce este de natură să contribuie la extinderea schimburilor comerciale și cooperării economice reciproc avantajoase între participanți.La invitația comitetului de organizare a Tîrgului internațional București — 1976, președinteleRepublicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tăiat panglica inaugurală, în aplauzele celor prezenți.Organizat sub deviza „Colaborare economică cu toate țările lumii, pentru progres social și pace pe planeta noastră", Tîrgul bienal din București reunește la cea de-a IV-a ediție a sa cele mai noi realizări din ramurile „de vîrf“ ale industriei constructoare de mașini.Vizita începe la pavilionul central, unde sint concentrate majoritatea produselor românești.
(Continuare în pag. a III-a)

După un timp excepțional de frumos care a caracterizat prima parte a lunii octombrie, ploi abundente s-au abătut peste cea mai mare parte a țării. Cele mai mari cantități de apă au fost înregistrate în jumătatea de nord a Transilvaniei și a Moldovei, în partea de vest a Olteniei și nordul Munteniei. Ploile au fost însoțite de o scădere accentuată a temperaturii. Meteorologii apreciază că vremea se va menține, în continuare, instabilă și, în mod normal, temperatura va scădea. In asemenea condiții se impune grăbirea tuturor lucrărilor agricole de sezon : însă- mînțarea grîului, strîngerea recoltei de porumb, legume, fructe și struguri, însilozarea furajelor și pregătirea adăposturilor în vederea iernării animalelor.Ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare arată că grîul a fost însămînțat pe 90 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva în întreprinderile agricole de stat și pe 86 la sută în cooperativele, agricole. Cu fiecare zi, alte județe a-
CRONICA SĂPTĂMÎNII

internă și internațională

Munca rodnică, 
succesele economice— 
temelia îmbunătățirii 
condițiilor de viață 

ale poporuluiîn cadrul actualității politice interne, un eveniment cu multiple semnificații îl reprezintă participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea oficială a Tîrgului internațional București și vizita pe care secretarul general al partidului a efec- tuat-o cu acest prilej — acțiune ce formează, de altfel, subiectul relatării publicate în numărul de azi al ziarului. Aceasta constituie, fără îndoială, o nouă expresie a grijii permanente a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea continuă a industriei noastre socialiste, pentru perfecționarea ei calitativă prin introducerea largă a cuceririlor progresului tehnic — concomitent cu preocuparea pentru extinderea continuă a relațiilor de colaborare economică cu toate statele, pentru intensificarea participării României la schimburile comerciale internaționale, in concordanță cu cerințele dezvoltării generale, ale păcii și cooperării între popoare. ,Pentru muncitorii, tehnicienii șî specialiștii, pentru toți oamenii muncii constituie un îndreptățit motiv de satisfacție aprecierile secretarului general al partidului cu privire la exponatele prezentate de țara noastră, 

nunță încheierea acestei lucrări. Grîul însămînțat pînă la 10 octombrie a răsărit, iar celălalt este în curs de răsărire. După cum apreciază specialiștii, solul fiind încă destul de cald, procesul de încol- țire se desfășoară în bune condiții. Trebuie depuse, în continuare, eforturi ca semănatul grîului să se încheie în cîteva zile și în județele situate în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde această lucrare este întîrziată.Din aceste zile, principalele forțe din agricultură vor trebui concentrate la culesul porumbului și recoltarea altor culturi. Pînă la a- ceastă dată, porumbul a fost strins de pe un sfert din suprafața cultivată. Deși condițiile de lucru sînt mai grele, trebuie continuate lucrările de recoltare, urmărindu-se, totodată, protejarea împotriva umezelii a știuleților depozitați în pă- tule și alte adăposturi, astfel încît să se evite orice pierderi. Să facem totul ca, în timpul cel mai scurt, să se încheie semănatul grîului; să fie strînse și depozitate cu grijă toate produsele toamnei.

care vin să dovedească încă o dată succesele importante obținute pe linia creșterii potențialului economic al patriei, ca rezultat al muncii pline de abnegație a întregului popor. Ală- turînd realizărilor în domeniul industrial succesele pe care, la rîndul lor, le obțin oamenii muncii de la sate — avem o imagine cuprinzătoare a dezvoltării potențialului economic al patriei prin munca unită a întregului popor.Asemenea rezultate, Întărirea continuă a economiei naționale se răs- fring pozitiv asupra condițiilor de viață ale oamenilor muncii, constituie baza ridicării nivelului de trai al întregului popor. Aceasta a și făcut posibil ca la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., desfășurată în cursul săptămînii, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, să se înscrie pe ordinea de zi examinarea propunerilor de măsuri privind asigurarea trecerii, în perioada actualului cincinal, la reducerea duratei săptămînii de lucru. Așa cum s-a a- nunțat, aceste propuneri vor fi supuse în continuare dezbaterii în cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. De pe acum se pot sublinia insă cîteva concluzii : este vorba, pe de o parte, de confirmarea faptului că făurirea unei vieți mai bune stă numai și numai în mîinile proprii ale celor ce muncesc, de felul în care se asigură progresul economiei naționale și, în același timp, de neslăbita consecvență cu care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu urmăresc ca tot ceea ce partidul proiectează spre binele poporului să se transpună în realitate imediat ce a- ceasta devine posibil. Totodată, acesta constituie un serios prilej de meditație din partea fiecăruia privind responsabilitatea socială a muncii sale, necesitatea întăririi ordinii și disciplinei, creșterii productivității și perfecționarea activității productive, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului cincinal de către fiecare colectiv, la fiecare loc de muncă.De altfel, evidente semnificații pentru preocupările conducerii partidului privind îmbunătățirea condițiilor de trai ale celor ce muncesc se degajă și din examinarea de către Comitetul Politic Executiv a ansamblului de probleme privind asigurarea, într-o viziune unitară, a creșterii producției și mai buna valorificare a legumelor, cartofilor și
(Continuare în pag. a V-a)
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CULESUL FRUCTELOR
DÎMBOVIȚA MARAMUREȘ

Județele Galați

Drumul merelor
spre depozite I

Despre ambalaje
și ceva mai mult

și Constanța
au terminat

Covasna

Sala turbinelor de la Hidrocentrala Porțile de Fier

agricultura terminat însă- întreaga supra-— se arată înC.C. al P.C.R.,

gg j tll
1 n IHI 1

•

Programul de modernizare a sectorului pomicol, întocmit cu cițiva ani în urmă' în județul DÎMBOVIȚA, a pus pe baze noi, moderne, mai bine de 60 la sută din fondul pomicol al județului. Au fost înființate aici livezi intensive și superintensive de mare randament și eficiență economică pe o suprafață de mai bine de 1 300 hectare. Livezile de la Drago- mirești, Mănești, Ungureni, Lucieni, Colanu, Ghirdoveni și Malu cu Flori, ca să nu mai vorbim de cele de la Voinești, reprezintă astăzi modele de organizare și exploatare Ia noi în țară. Organizate și exploatate pe baza unor tehnologii moderne, din aceste livezi șe obțin an de an producții mari și sigure. Recolta de mere este bună. Se cere însă să fie strinsă în întregime, și nu oricum, ci respectînd întocmai indicațiile date în acest sens, indicații care de altfel se înscriu în șirul tradiției de hărnicie și bună chibzuință de care au dat totdeauna dovadă pomicultorii noștri.Am ținut să facem această ultimă precizare, întrucît, în ciuda unor lucruri foarte bine organizate întîlnite Ia Dragomirești, Ungureni, Lucieni sau ferma Gemenea din cadrul stațiunii pomicole din Voinești, pe ansamblul județului pe fluxul recoltat- transport-depozitat sînt încă foarte multe neajunsuri.Specialiștii de la județ afirmă că problema cea mai mare o constituie asigurarea ambalajelor. Dar din cele întîlnite pe teren se paFe că nu este vorba atît de lipsa ambalajelor, cît de proasta lor gospodărire. De altfel, în unitățile productive, cu excepția celor de la stațiunea din Voinești, nimeni nu s-a plîns de ambalaje. Am văzut ambalaje împrăștiate peste tot, în timp ce merele erau așezate în grămezi pe pămînt sau nici măcar strînse, cum sînt cele de la cooperativa jumătate king era asigurări rile, merele nu au nimic chiar dacă stau cîteva zile pe jos. Este o optică pe cît de greșită, pe atît de dăună-

toare, în totală contradicție cu indicațiile centralei de resort. Peste 80 la sută din merele căzute pe jos sînt fructe din calitatea extra și I. Ad- mițind chiar acest deficit relativ de ambalaje, nu înțelegem — și nici nu a vrut nimeni să ne pomenească — de cele 30 000 de lădițe aflate în stoc la întreprinderea județeană de legume și fructe. A fost necesară intervenția biroului județean care, în cursul zilei de ieri, a dispus .trimiterea lor în unitățile agricole cu deficit mare de ambalaje.Nu mai puțin adevărat este că greutățile existente acum la recoltatul fructelor se datoresc, în bună parte, și beneficiarilor : I.L.F.-urile din șapte județe — și am aminti în primul rînd Constanța, Galați, Tul- cea și Brașov — care trebuie să preia de aici mai bine de două treimi din producția de mere a acestei toamne, în ultima săptămînă, față de grafice, preluările au fost însă sub 50 la sută. Pe de altă parte autocamioanele sînt trimise fără ambalaje sau în cel mai bun caz cu o treime din numărul necesar. Și cum cei din Dîmbovița nu ar fi vrut să înapoi goale sau încărcate jumătate, au rămas fără Mai sint apoi alte blocate de mai așteaptă să fie neficiarii amintiți,me făcute de județele respective au rămas însă tot în stadiu de promisiuni. Și cum recoltatul nu oprit, locul stivelor cu lădițe gazii și șoproane este luat rpezi de mere.în concluzie, este necesar trala partid tite să tate și tru înlăturarea tuturor neajunsurilor. Din partea acestor organe se așteaptă nu numai un răspuns concret, ci, îndeosebi, măsuri energice și cît mai operative.

le trimită numai pe ambalaje, ambalaje80 000 multe zile și care ridicate de be- Promisiunile fer-

agricolă din Mănești, unde din producția soiului Star- căzută pe jos. Am primit liniștitoare cum că, chipu-

poate fi din de ma- gră-ca cen- de specialitate, organele de și de stat din județele amin- intervină cu mai multă fermi- cu mai mare eficacitate pen-
Iosif POP 
Constantin SOCI

între . ________ ...aeeaștă perioadă o constituie culesul fructelor. Recolta de prune și de mere este bună ; problema care se pune acum e ca, peste tot, să se acționeze cu răspundere pentru a putea fi strinsă cit mai repede și fără pierderi. Ținînd seama de această cerință, comandamentul județean a trecut la organizarea unei adevărate campanii de masă pentru strînsul fructelor. Pînă în prezent s-au cules circa 30 000 tone de fructe. Comandamentele comunale manifestă interes crescînd față de reușita valorificării acestei bogății, considerînd strînsul fructelor ca o datorie a tuturor' locuitorilor. în marile livezi din județ participă la cules numeroși locuitori ai satelor, elevi.La stațiunea de cercetări pomicole Baia Mare, care a obținut o mare producție de mere, au fost confecționate lăzi-palete de 350 kg pentru transportul și încărcarea operativă a merelor direct din livezi. Pină în momentul de față au fost culese peste 2 000 tone de mere. Neajunsul este că I.L.F. nu ridică de aici decît 60 de tone pe zi.Datorită bunei organizări a muncii, din livada cooperativei agricole din Cîmpulung la Tisa, culegătorii string zilnic 4 vagoane de mere. Conducerea cooperativei agricole și reprezentanții I.L.F. urmăresc îndeaproape respectarea graficelor de livrare. Aci se corelează ritmul de recoltare și preluare cu capacitatea de transport. în felul acesta nu se depozitează nici o cantitate de fructe în livadă. Prin delegații centrelor de legume și fructe se urmărește, la fața locului, modul de sortare a fructelor, pe soiuri și calități, și în funcție de acestea, ele sînt dirijate direct spre silozuri sau magazine. Pe membrii comandamentului comunal din Remetea Chioarului, în frunte cu primarul, i-am întîlnit în livezi, ac- ționînd cu operativitate pentru accelerarea recoltatului și transportul fructelor. Cooperatorii din Mireșu-

județul MARAMUREȘ, una din- cele mai importante lucrări in vor livra la fondul deMare, care stat în această toamnă cea mai mare cantitate de mere din județ, fac sortatul pe calități. direct în livadă, lucrare care se execută sub supravegherea ing. Livia Ciolte.în raidul nostru însă am întîlnit și cazuri de neglijență în coordonarea și supravegherea recoltării fructelor. Prima din acestea se referă la" lipsă de ambalaje, care cauzează o încetinire a lucrării, contribuie la deprecierea fructelor. în una din zilele trecute, 50 de femei din Ardusat s-au întors de la lucru acasă pentru că nu aveau in ce pune fructele, Pentru recolta care trebuie s-o preia în această toamnă, I.L.F. ar mai avea nevoie de circa 236 000 lăzi. Măsurile pe care le ia acum pentru acoperirea necesarului de ambalaje (împrumut, recondiționări, confecționarea de lăzi) nu sînt în măsură să rezolve problema.în alte locuri, lipsa forței de muncă la încărcat și descărcat din unele centre de achiziții sau de valorificare (Șomcuta Mare, de exemplu), determină o folosire nerațională a mijloacelor de transport. Se ajunge astfel la situația ca într-o parte fructele să aștepte zile de-a rîndul să fie ridicate, iar în alta culegătorii să nu poată strînge fructele, graficele de livrare devenind astfel o simplă formalitate.Zilele trecute, comandamentul județean a luat noi măsuri pentru ca programul elaborat privind recoltarea fructelor să fie realizat ihtegral. După cum ne spunea tovarășul loan Ulici, secretar al comitetului județean de partid, comandamentul județean a cerut specialiștilor să treacă la o nouă reevaluare a producției de fructe și s-a atras, totodată, atențiaasupra răspunderii ce o au față de modul în care se asigură culesul și gospodărirea recoltei, combătînd, totodată, acele practici dăunătoare de strîngere a fructelor prin scuturarea pomilor.

Oamenii muncii județului Galați au mînțarea griului pe față planificată.Această realizare telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de, comitetul județean de partid — se datorește muncii avîntate și pline de răspundere a mecanizatorilor, cooperatorilor și lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, zînd cu abnegație chemării tului Politic Executiv al P.C.R., ei s-au străduit să întocmai tehnologia culturii griului și să asigure, prin executarea acestor lucrări în timpul optim și la un ridicat nivel calitativ, condițiile necesare obținerii unei recolte sporite în anul viitor.Atenția tuturor este îndreptată, în aceste zile, spre stringerea grabnică a recoltei de legume și struguri de pe ultimele suprafețe, intensificarea recoltării porumbului, a sfeclei de zahăr, spre urgentarea livrării către stat a produselor necesare bunei aprovizionări a populației.
★

comandamentelor comunale

Răspun- Comite- C.C. al respecte

Și lucrătorii ogoarelor județului Covasna raportează încheierea însă- mînțărilor pe întreaga suprafață planificată cu grîu de toamnă. Acest succes — se spune în telegrama a- dresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de comitetul județean de partid — este rodul muncii neobosite depuse de toți lucrătorii din agricultura județului, care, mobilizați de organele și organizațiile de partid, acționind in spiritul măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au utilizat Ia întreaga capacitate utilajele, folosind eficient timpul favorabil. _în prezent, pe ogoarele covăsnene se acționează fără preget pentru recoltarea ultimelor suprafețe cu cartofi și pentru livrarea către fondul centralizat al statului și către beneficiari a cantităților de produse, precum și pentru recoltarea sfeclei de zahăr.Locuitorii județului, români și maghiari, înfrățiți în muncă și aspirații, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, se angajează să muncească neobosit, cu hărnicie și entuziasm, pentru efectuarea, la timp și în buri? condiții, a tuturor lucrărilor campaniei agricole de toamnă.
★

Gheorghe SUSA

Îndrăzneala

Cam șugubăț primarul comunei Buzoeștii de Argeș. Deunăzi, în timp ce stăteam cocoțați pe plan- șeul etajului unu de la cel de-al cincilea bloc de locuințe care se înalță în comună — ca să ne prezinte, cică, mal bine, satele aparținătoare — ne-a pus o întrebare, cum spunea dumnealui, „de 25 de puncte" :— Ce vi se pare dv. e- sențial — faptul că, deși noi ne aflăm la țară, discutăm de la înălțimea u- nul bloc de locuințe, că moș Florea Mantu, om de 88 de ani, pe care uite, îl văd acum trecînd pe drum, se duce, după cum bănuiesc, cu nepoții la cinematograful din centru, sau poate faptul că unii dintre oameni își înalță case sistem vilă 1Am convenit ca răspunsul să nu-l dăm pe loc, ci, dacă se poate, mai tîrziu, cu ajutorul oamenilor comunei, cei care înalță blocuri la țară, care se duc la cinematograf și care, în loc să se mai ducă la prăvălie să cumpere sticle de lampă, merg la „Universal" după becuri electrice.Comuna Buzoești (fostul sat cu același nume) e o comună de cîmpie, din sudul județului, așezată la 28 km de „granița" cu Teleormanul. Aici oamenii obțin veniturile muncind virtos» Așa cum ne spunea și Ioana Pleșâ, care fost gazdă :— Cine muncește C.A.P. sau la fermătot ce-i trebuie. Ați trecut prin toată comuna ? Atunci trebuie să fi observat că se pot număra pe degețe casele vechi. Se pot număra pe degete și casele care n-au antenă pentru televizor. Iar acum a apărut o nouă modă : țăranii își înalță case cu etaj, sistem vilă. Dar nici la noi și nici în altă parte nu pică banii din senin. Se muncește mult, iar primăria s-a îngrijit să nu taie nimeni prin sate frunză la ciini.Probabil că a muncește mult noastră, pentru cut o casă carece după soare", dintre odăi e tapetată altfel, e zugrăvită cu alt model și altă culoare, soba din camera mare e de teracotă. „Ne-am făcut și

ne-alaare

muncit șiȘicăse gazda și-a fă- „întoar- Fiecare

baie, zice Ioana Pleșa, dar n-avem încă apă. Dar o să avem, că se întind conductele de la blocurile din centru".Mihai Marin, primarul, ne spunea mai pe urmă, in drum spre unul din cele două magazine universale, că și casele mai mici, și blocurile, și casele cu etaj — vreo 20 la număr — se înalță, totuși, relativ mai ușor, mai economicos la Buzoești decît în altă comună sau, să zicem, la oraș. „De ce ? — întreba

au desfăcut în valoare de 15 milioane ! Și mai e ceva, un salt los, pe menea, simți, multschimbarea modului lor de a gîndi. Nu se mai muncește de mult pur și simplu pentru îndeplinirea unei norme, ci pentru obținerea unor producții mai mari. De vreo ani încoace, cînd toamna socotelile, răm mereu că am

mult mai spectacu- care însă, de ase- nu-1 vezi, nu-l decît dacă stai mai printre oameni :
cit cinci facem decla- obținut

De ce zimbea
primarul

din Buzoeștii
de Argeș?

mai ziceane-am și întins atît mult cu construc-Avem 8 școli, 8
patru mii de lei pe Sint uniți în jurul trei cooperative agri- al celor șapte ferme

tot el. Pentru că ne gospodărim cum putem mai bine. Avem cărămidărie proprie, carieră de nisip și balast pe rîul Teleorman, meseriași, locali, atelier mecanic la C.A.P. De a- ceea, rul, de țiile.grădinițe, că sînt 1 200 de copii în comună, 10 magazine, 20 de ateliere meșteșugărești, 3 brutării... Faptul că la noi în comună s-au înălțat 5 blocuri de locuințe, că imediat după legea sistematizării au și apărut 20 de case cu etaj proprietate personală e, desigur, un fapt spectaculos, șocant, care se vede de la distanță. Dar despre puterea economică a cetățenilor vorbește și mai bine dinamica vînzărilor in magazinele sătești. E a- proape de necrezut : în 1965, magazinele desfăceau anual mărfuri în valoare de aproape 5 milioane de lei, iar anul trecut

la unul univer- vînd de de lam-

„cea mai mare producție din istoria comunei". Avem oameni care, pe baza muncii lor, pot cîștiga trei și chiar lună, celorprima- cole,ca albinele în stup".Ne-am oprit și dintre magazinele sale. Nu se mai mult gaz și sticlepă, nici lanțuri pentru puț, nici godine. Am văzut haine la două rînduri, televizoare, mașini de spălat, de cusut, de gătit, aparate de radio, frigidere, aspiratoare, perdele, covoare, vase emailate, bibelouri, biciclete....Pe la mijlocul satului Ionești se auzeau izbituri de ciocan, de tesle și tir- năcoape. 5—6 meseriași dădeau zor să-i înalțe vila lui moș Grigore Necula Ceapă. Un zidar ne-a spus: „îi dă mîna moșului să printre primii care-și în sat casă cu etaj. E grijitor de animale și
fie fac în- așa

bătrîn cum îl vedeți cite două norme pe zi".Cinci încăperi are casa moșului, baie, bucătărie și holuri. trînețe copilul copiii stat în țrînii, și șapte copii în două camere".E frumoasă casa Iui moș Grigore. Pare desprinsă dintr-o ilustrată cu vederi de la munte. Unde sînt casele de chirpici, învelite cu coceni, parcă stînd mate într-o rînă ?E impresionant să și oamenii cei mai apucă, în anii noștri, să-și vadă îndeplinite dorinți vechi, din tinerețe. Astfel, moș . Dumitru Neacșu, om de 75 de ani, pensionar C.A.P., ne spunea că în urmă cu vreo jumătate de veac nu condițiile lui de locuit îi amarau cel mai mult zilele. Atunci ce ? — l-am întrebat.— Mai ales iarna cînd nopțile sînt lungi, mai ales primăvara și toamna cînd ploua mult mă înnebuneau lipsa de lumină din sat, noroaiele în care ne bălăceam pînă la genunchi.Probabil că mai voia să spună ceva moșul, dar ușa s-a dat înlături și a intrat nora, îngrijitoare la vitele cooperativei agricole. Era radioasă.— 6 000 am luat primă — anunță ea. Și cînd te gîn- dești că mașina de spălat și aspiratorul pe care doream așa de mult, costă nici trei mii 1— Nu e prea mult, că muncit bine, zise socrul.în odaia cea mare am dat de o scrumieră ciudată : un sistem de scoici. Pe scoica din mijloc Scria „A- mintire de la Mamaia".— De cind am fost eu la băi — la Marea Neagră — zise bătrînul pensionar.Oare mai e nevoie, tovarășe primar, să-ți spunem că întrebarea pusă de dumneata era cu „cheie" ? Și casele cu etaj, și dru- .murile asfaltate, lumina e- lectrică și universalele, brutăriile și cinematograful, grădinițele și școlile — sint efecte ale unuia și a- celuiași fapt cu adevărat esențial : munca.De ce zimbești, tovarășe Mihai Marin ?

Sibiu — Noul cartier de locuințe 
Hipodrom

Mecanizatorii, cooperatorii și spe-......cialiștii din unitățile agricole din județul Constanța și-au intensificat în ultimul timp eforturile; reușind să încheie în ziua de 16 octombrie semănatul celor 166 000 hectare cu culturi de toamnă, din care 124 000 hectare cu griu. Astfel, condițiile favorabile din această toamnă sint folosite din plin dezvoltarea toate forțele din unitățilesînt mobilizate lor de toamnă.Cristian
pentru răsărirea și culturilor. In prezent, mecanice și manuale agricole ale județului la recoltarea culturi- (George Mihăescu).

SI HĂRNICIE
Sărbătorirea in acest an a „Zilei energ eticianului" se înscrie ca o nouă 

dovadă a prețuirii de către întregul nostru popor a muncii lucrătorilor 
din sectorul energetic, a acelora care de-a lungul anilor au făurit conste
lația de lumini a României socialiste. In cinstea zilei lor, energeticienu 
de pe întreg cuprinsulA fost o hătălie fără seamăn izbîndă pe măsura oamenilor J-— —-gajat-o. victorie te numele hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier. Astăzi, aici muncesc oameni care, prin priceperea și dăruirea lor, stăpînesc acest măreț edificiu al luminii. De la începutul intrării în funcțiune a primului hidroagregat și pină acum, de ziua lor, a energeticienilor, colectivul de la Porțile de Fier a reușit să smulgă apelor Dunării 28,9 miliarde kWh de energie electrică. în fiecare kilowat-oră pulsat de la Porțile de Fier pe arterele sistemului energetic național se regăsește munca unui harnic colectiv ce a învățat și știe să pună în ' valoare din apele fluviului....Ne aflăm in ganta cameră de mandă a centralei. Un apel telefonic de la Dispeceratul energetic național.— Porțile de Fier, porniți grupul din rezervă și încărcați 100 MW.— Am înțeles, avem condiții și cuplăm grupul la sistem — răspunde ing. Mircea Mi- hărtescu, dispecer-șef de tură. —De fiecare lași răspuns Peste tot siguranța : care înseamnă stăpî- nire. în sala turbinelor, cele 6 hidroagregate se rotesc ■ intr-un ritm constant, prefăcînd e- nergia apelor în energie electrică atît de utilă economici naționale. Electricienii de la tablourile de comandă Marin Golențeanu și Ion ‘ Turcea, oameni destoinici, urmăresc a-

și a rămas ocare au an-A rămas o a tehnicii înal- cunoscută sub de Sistemul

plinele-co-

dată, ace- prompt. domnește o liniște

„Să am eu la bă- și mai ales să aibă meu cel mic și lui, că destul am tinerețe, noi, bă-
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reze-afli că bătrini

lenuați

Gh. GRAURE

țării raportează noi succese de prestigiu. tent, conștiincios, fiecare indicație a aparaturii de măsură și control. Atunci cînd este cazul, ei intervin operativ și readuc parametrii la normal. I- nițiativa „Fiecare kWh — metru cub de apă — economisit la maximum" s-a generalizat în toate secțiile centralei. Și iată un rezultat deosebit : de la începutul anului și pînă în prezent, la Porțile de Fier s-au produs suplimentar 335 milioane kWh.Pe ce căi au fost ob-
Astăzi este „Ziua
energeticianului“

ținute aceste succese ’ O primă cale o reprezintă funcționarea centralei la niveluri mai ridicate în lacul de a- cumulare decît cele prevăzute în proiect. Un om foarte cunoscut printre colegii lui de nauncă este și tehnicianul Cornel- Gio- nea, de la serviciul programarea și urmărirea producției. „Nu știu dacă mai este cineva care să cunoască atît de bine Dunărea — ținea să ne spună ing. Vreme Arcadie, directorul tehnic al întreprinderii „Elec- trocentrale Porțile de Fier". Cunoaște și urmărește fiecare variație a debitului tregill parcurs nării".După ample rători și probe tuate furnizorul utilajelor s-a reușit să se ridice capacitatea de producție a fiecărui grup, prin creșterea puterii instalate cu incă 12 MW. Eliminarea avariilor și ceea ce reducerea staționare

pe în- al Du-măsu- efec- împreună cu utilajelor
incidentelor, a condus la duratei de a , grupuri -

lor, se datorează în cea mâi mare parte activității susținute de întreținere. în acest domeniu se evidențiază ca fruntași între fruntași : mecaniculAurel Constantinescu, electricienii Mihai Tă- taru și Petre Diță și maistrul Constantin Alexandroiu. Devieri lor de muncă : creșterea siguranței în funcționare a fiecărui agregat.— Fiecare membru din sectorul nostru — ne relata ing. Toma Nuță, șeful secției — a înțeles ce înseamnă să reduci cel puțin cu o zi termenul de reparație a unui hidroagregat. Astfel, prin mobilizarea întregului colectiv am reușit ca pînă în prezent să obținem o reducere cu 27 de zile a termenelor planificate de reparație, ceea ce se materializează în producerea suplimentară a circa 70 milioane kWh de energie electrică. Totodată, merită subliniat că toate crările primit „foarteCine cestor realizări ? Ar fi mulți pe care ar trebui să-i Dar cei cei mai 1 afirma Andrei Zagorodnîi, Pișleagă, i Stelică, Valerian Mihai, Dumitru Gogîltan și Eugen Vintilescu.De pe barajul de unde privim fluviul îmblînzit vedem Dunărea escaladînd viitoare baraje răsărite pe avalul ei. Ei, ener- geticienii țării, sînt șl vor fi prezenți mereu la datorie, ca și în a- ceastă zi pe care o sărbătorim cu toții, „Ziua energeticianu- lui".
Ion MUNTE  ANU

executate calificativul bine".sînt autorii
luau dea-i menționăm, mai buni, din buni, așa cum maistrul Ion sînt : Petre , Nicolae Colibășeanu

PLANUL DE MUNCĂ "
ține-l pe masa de lucru, nu-l pune la arhivă

9Nu spunem o noutate : planul de muncă al fiecărei organizații de partid este un document indispensabil desfășurării organizate a muncii, elaborarea lui reprezentînd un act de concepție la care trebuie să fie atrași cei mai experimentați comuniști. Ca îndreptar sau „ghid" practic al organelor și organizațiilor de partid, el are un rol esențial în cuprinderea și conducerea temeinică a tuturor laturilor activității, pentru coordonarea și îndreptarea forțelor spre obiectivele prioritare într-un moment sau altul, ca și pentru împletirea armonioasă a sarcinilor curente cu cele de perspectivă.Acestea își găsesc confirmare — din două unghiuri de vedere deosebite — și la Cluj-Napoca, unde comitetul municipal de partid are subordonate 97 de comitete de partid, cuprinzînd peste 800 de organizații de bază, cu o mare diversitate și complexitate de preocupări. Ca . atare, ne-am propus să urmărim, în două unități economice reprezentative — combinatul de piele și încălțăminte „Clujeana" și întreprinderea de cazane mici și arzătoare — modul in care planurile de muncă ale organizațiil’or de partid respective se instrumente te, capabile comuniștilor activității.în privința activității consacrate îndrumării atente a organizațiilor de bază pentru elaborarea propriilor planuri de muncă, comitetul de partid de la „Clujeana" înfățișează o . experiență demnă de a fi supusă atenției. Ca o premisă indispensabilă elaborării planurilor de muncă, comitetul de partid acordă, cum este normal și necesar, o atenție deosebită popularizării largi și însușirii operative de către membrii comitetului si ai celor 36 de birouri a'e organizațiilor de bază, a hotărî- rilor conducerii partidului și statului, cuvintărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a legilor și a altor documente de partid.Aici a fost constituit un colectiv a cărui atribuție este urmărirea îndeplinirii hotărîrilor ; oricînd el poate înfățișa lista problemelor nerezolvate din hotărîri, planuri de muncă sau de măsuri. Consultînd a- ceastă listă, oricare membru al comitetului sau secretar al unei organizații de bază poate reține pentru pla-

nul de muncă al organizației proble- me-cheie, încă ne.soluționate definitiv și la rezolvarea cărora organizația pe care o conduce este chemată să-și aducă contribuția.— Este, desigur, important să vedem planurile de muncă, să le îmbunătățim — apreciază tovarășul Caridit Miș. secretarul comitetului de partid de la „Clujeana". Dar de ce este nevoie să așteptăm ocazia de a aduce retușuri unor documente cind încă de la început, din faza de elaborare, ele pot fi gîndite temeinic, stabilindu-se repere precise pentru activitatea de viitor ?Un mod de a gindi și acționa, o

toare... descoperire, de altfel nu tocmai singulară, tovarășilor loan Moșu, activist al consiliului municipal de control muncitoresc, și loan Cioca, secretarul comitetului de partid din întreprindere, nu le venea a crede ochilor ceea ce vedeau. După cum tuturor celor de față. nu le-a venit a crede urechi-lor ceea ce au auzit ca „explicație" din partea responsabilului cu problemele muncii organizatorice in biroul organizației de bază : „într-adevăr, din punct de vedere al scriptologiei stăm prost1'. Nu comentăm acum cit de profund greșită este o asemenea concepție în ce privește aprecierea rolului

constituie in de lucru realiste, concre- să orienteze activitatea spre laturile-cheie ale
re marcare mun-ni se

experiență care se reflectă în ansamblul rezultatelor economice cabile ale miilor de oameni constituie reputatul colectiv de că de la „Clujeana".O cu totul altă „experiență"înfățișează la întreprinderea de cazane mici și arzătoare. La comitetul de partid. într-un dosar, s-au adunat, lună de planurile de ganizații de prevederile, că la organizația de bază nr. 5 de la prclucrări-mecanice. adică la o organizație care acționează într-unul din locurile cheie ale întreprinderii, planurile de muncă seamănă între ele ca două picături de apă. Luăm document după document. Cum se poate oare ca în planurile lunare de muncă ale unei organizații de partid cu un efectiv de 42 de membri, a- proape în toate lunile acestui an să apară aceleași 3—4 prevederi stereo- tipe ? Pentru edificare, ca mostră a formalismului, le-am notat și le retranscriem : „Organizarea ședinței de birou pentru analiza planului pe luna încheiată și rea’izarea planului pe luna în curs ; afișarea zilnică a presei centrale pe panoul de afișaj; verificarea articolelor la gazeta de perete". Și cam atît.Aflați de față la această surprinză-

lună, ca într-o colecție, muncă ale celor opt or- bazâ. „Conspectindu-le“ remarcăm fără greutate

pe care-1 are planul de muncă ; este poate mai edificator să40 la sută din efectivul respective îl constituie partid cu un stagiu sub aici problemele ridicării calificării, întăririi ordinii și disciplinei, intensificării muncii de educație politică, a folosirii și întreținerii utilajelor ea și atîtea altele și-ar justifica cu prisosință un Ioc printre prevederile planului de muncă. Faptul că secretarul organizației. Augustin Rus. a fost sancționat în comitetul de partid cu vot de blam tocmai pentru serioasele deficiențe în conducerea și organizarea muncii organizației a- trage și mai mult persistenței stărilor de lucruri negative, a „seriozității cut autocritici și s-au luat angajamente. De altfel, în secție se vede clar cum sînt respectate chiar și a- cele „prevederi" din planul de muncă : gazeta de perete are rubrici goale, panoul de afișaj al presei este, de asemenea, gol.Desigur, dacă in răstimp de o jumătate de an (timp in care un colectiv al consiliului municipal de control muncitoresc a analizat activitatea secției de cineva și-ar fi car o singură de muncă ale

amintim că organizației membri de doi ani. că

atenția . asupracu care s-au fă-

prelucrări mecanice !) aruncat privirea mă- dată peste planurile acestei organizații de

bază ar fi putut observa cu ușurință carențele la care ne-am referit. Acest lucru nu s-a întimplat — și el reliefează deficiențe existente și în activitatea comitetului de partid, unde se pare că și-a făcut loc impresia că rostul înaintării planurilor de muncă ale organizațiilor de bază către comitet s-ar limita doar la acela de a fi păstrate la dosar, ca documente de arhivă.După asemenea constatări apare cu totul firească întrebarea : cui i s-a atribuit, de către comitetul municipal, răspunderea directă, personală a îndrumării și controlului activității de partid din această unitate ? Am pus-o și noi, aflind că de unitate răspunde un membru al biroului comitetului municipal de partid. Mai mult, în întreprindere lucrează și un membru al biroului comitetului județean de partid, tovarăș care face parte din evidența membrilor organizației de bază nr. 5 (la care ne-am referit pînă acum — n.a.). Or, așa cum bine se știe, sarcina fiecărui membru al unui organ de partid ales este să-și aducă contribuția în primul rînd la întărirea vieții de organizație acolo unde poartă o responsabilitate directă sau în locul unde muncește efectiv.în încheiere, nu vom formula sugestii ; ele pot fi preluate chiar din activitatea și experiența comitetului de partid de la „Clujeana" și, desigur, și a altor organizații din Cluj- Napoca. O nedumerire persistă insă : dacă la comitetul de partid de la I.C.M.A. planurile de muncă ale organizațiilor de bază sînt colecționate in dosare doar ca documente de arhivă, la comitetul municipal de partid — din cîte ne-a spus tovarășul Constantin Chirilă. secretar cu problemele muncii organizatorice — planurile de muncă ale comitetelor de partid subordonate nici măcar nu pot fi văzute. Aceasta pentru simplul motiv că... nimeni nu le cere, iar cele care sint trimise forului municipal, din... propria inițiativă a unor comitete de partid, în loc să fie examinate cu atenție, pentru propuneri de îmbunătățire atunci cînd este cazul, cunosc și ele soarta unor simple Informări, destinate arhivei. Iar tovarășul Chirilă se întreabă : „Nu știu : e bine, nu e bine ?...“E oare dificil răspunsul ?
Constantin MORARU
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(Urmare din pag. I)T.I.B. ’76 oferă o imagine cuprinzătoare ■ a progreselor înregistrate, în ultimii doi ani, de construcția de mașini, ilustrează ritmurile înalte de creștere ale industriei noastre, participarea tot mai intensă a României socialiste la circuitul economic internațional.Un număr de 130 de întreprinderi constructoare de mașini și u- tilaje din țara noastră prezintă,' pe -o suprafață de peste 20 000 mp, produse des- 'tinate exportului, care reflectă schimbările calitative ce s-au produs în această ramură a industriei noastre de la precedenta ediție a tîrgului.Coordonatele progresului teh- nico-științific în industria românească sînt înfățișate de performanțele și nivelul calitativ al mașinilor, utilajelor și instalațiilor expuse 1b tîrg. Rețin atenția prototipurile unor produse pentru prelucrarea și așchierea metalelor cu comandă numerică prezentate de Institutul de cercetări și proiectări mașini- unelte și agregate din București. Sînt remarcate, de asemenea, mașinile agregat fabricate la întreprinderea de profil din Capitală, liniile tehnologice pentru producția de rulmenți și controlul calității realizate la Bîrlad, Brașov și Plopeni, mașinile de rectificat plan, orizontal și vertical, produse la Cluj-Napoca, și alte creații de valoare, cu un înalt grad de competitivitate.Tot în cadrul pavilionului central este de semnalat participarea, în premieră, a mai multor unități industriale noi, apărute recent pe harta economică a țării, care, prin exponatele lor, dovedesc aceeași preocupare pentru introducerea tehnicii noi, pentru obținerea unor 

produse cu ridicați parametri teh- nico-funcționali.Ilustrativ este și sectorul industriei electrotehnice și electronice, în cadrul căruia se distinge calculatorul Felix C-512, introdus în fabricație de serie în cursul acestui an la întreprinderea de profil din București, unul dintre cele mai perfecționate produse de acest fel.Intre realizările ,,de vîrf“ se înscriu, totodată, calculatorul de pro
Deviza actualei ediții a tîrgului^ 
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lumii, pentru progres sotial și pate 
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ces, , centralele telefonice automate cu 100 de linii, aparatura electrotehnică și de automatizare, separatorii pentru rețele de curent de înaltă tensiune, tranzistori și piese tranzistorizate cu dimensiuni de cîțiva milimetri.Institutele de cercetări și proiectări sînt prezente, de asemenea, cu o serie de exponate înfățișînd instalații și utilaje complexe sau o- biective economice realizate în cooperare cu firme din străinătate.Oferta românească cuprinde, totodată, pe platformele în aer liber, autovehicule și alte agregate moderne, de mare capacitate. Intre aceste exponate se numără autoturismele de oraș și de teren Dacia 1300 și, respectiv, ARO, realizate în mai multe variante constructive. autobuzul rutier-turistic și autoutilitara TV-14, dotate cu motor diesel, autotrenul pentru 

transportul de lichide chimice, noile tipuri de troleibuze, precum și o variată gamă de basculante și frigorifice. Pe platforma rezervată utilajelor agricole se evidențiază preocuparea cercetării și proiectării din acest domeniu pentru promovarea unor tehnologii perfecționate și crearea de sisteme complete de mașini agricole cu performanțe la nivelul tehnicii contemporane. Sînt de remarcat tractorul 

de 360 CP, destinat efectuării unor lucrări grele, combina de mare capacitate C-14 și cea destinată lucrărilor în pantă, mașinile pentru împrăștiat amendamente și îngrășăminte, semănătoarea pneumatică, toate produse noi sau modernizate. în domeniul utilajelor de construcții se detașează excavatorul hidraulic pe șenile, precum și cel pe pneuri, macaraua mobilă de 16 tone, iar în sectorul minier transportoarele, locomotivele diesel de 65 CP, filtrul pentru separarea minereurilor, precum și noile tipuri de trolii.Utilajul petrolier, sector cu tradiție, în care țara noastră ocupă locuri de frunte în producția și exportul mondial, este bine reprezentat și la această ediție a Tîrgului internațional București.S-a remarcat, ca o noutate a tîrgului, faptul că sînt expuse și pro

duse ale unor societăți mixte, constituite de întreprinderi românești și firme străine. Fabrica de reduc- toare a societății Reșița-Renk expune cîteva tipuri de asemenea produse. Societatea „Romcontrol Data" este prezentă cu un grup terminal. Standul „Elarom" cuprinde o serie de stimulatoare cardiace implantabile.Alături de România, la cea de-a patra ediție a Tîrgului internațio

nal București își etalează produsele, în cadrul unor pavilioane naționale sau standuri individuale, firme din Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Columbia. Danemarca, Elveția, Franța, R. D. Germană, R. F. Germania, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Liechtenstein, Olanda, Polonia, Spania,S. U.A., Suedia, Ungaria și Uniunea Sovietică.în rindul participanților de peste hotare se remarcă prezența constantă la toate edițiile a unui mare număr de firme cu reputație mondială, fapt ce relevă interesul suscitat de industria noastră și posibilitățile crescînde care există pentru amplificarea cooperării cu România, cadrul propice pe careT. I.B. îl ‘oferă promovării colaborării între statele lumii, schimburilor de valori materiale, de idei și experiență, contribuind astfel la 

întărirea climatului de înțelegere șl conlucrare internațională.In pavilioanele care găzduiesc expozițiile țărilor participante, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, salutat cu o deosebită cordialitate de șefii misiunilor diplomatice, de directorii pavilioanelor și reprezentanți ai firmelor străine.Ca și întreprinderile românești de comerț exterior, firmele străine expun o varietate de mașini-unelte și agregate de prelucrare, produse de mecanică fină, electronice, electrotehnice și de automatizare, instalații și echipamente energetice, aparataj pentru telecomunicații. echipamente pentru industria petrolieră și a gazelor, motoare de forță, instalații și mașini pentru diferite domenii industriale de larg interes economic. Potrivit profilului tîrgului, la actuala e- diție -Sînt etalate produse deosebit de solicitate și care dețin o pondere importantă în activitatea de comerț și cooperarea economică și tehnico-științifică internațională.In timpul vizitei, în cadrul discuțiilor avute cu șefii misiunilor diplomatice ale statelor participante, cu directori ai pavilioanelor și reprezentanți ai firmelor, președintele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că această manifestare economică internațională va prilejui o mai bună cunoaștere, va contribui la stimularea cooperării pe multiple planuri, la intensificarea raporturilor economice in folosul reciproc, al progresului fiecărei țări, al unei noi ordini economice internaționale, al cauzei colaborării și păcii în lume. Șeful statului român i-a felicitat, totodată, cu căldură pe participan- ții străini, urîndu-le mult succes la actuala ediție a Tîrgului internațional București.

De la o ediție la alta...
© UN PROFIL MEREU MAI COMPLEX. La 

actuala ediție sînt expuse, atît în pavilioanele 
României, cît și ale celorlalte țări participan
te, mașini-unelte și produse de mecanică 
fină, produse electronice și electrotehnice, 
echipament energetic, utilaje pentru con
strucții civile, industriale și executarea de 
drumuri, instalații și mașini pentru industria 
petrolieră și a gazelor, mașini și utilaje pen
tru transporturi, aparataj pentru telecomuni
cații, tehnică nucleară, echipament pentru 
industria minieră și extractivă, aparate medi
cale, farmaceutice și de laborator, mașini 
textile și de confecții, mașini, echipament, 
furnituri tehnice și accesorii pentru diverse 
alte ramuri industriale.

© ROMÂNIA, CA ȚARĂ GAZDĂ, expune 
1 200 de produse, realizate de peste 130 de 
întreprinderi, în pavilioanele a 19 întreprin
deri de comerț exterior. Suprafața de expu
nere : 23 000 metri pătrați, în pavilioane și în 
aer liber, față de 19 500 metri pătrați la prima 
ediție, din anul 1970. Industria constructoare 
de mașini își prezintă produsele pe o supra
față de peste 20 000 metri pătrați.

© CU 50 LA SUTĂ MAI MULTE FIRME 
STRĂINE. La T.I.B. 76 participă în mod ofi
cial, cu pavilioane naționale, 20 de țări. în 
total sînt prezente 1 029 de firme din 23 de 
țări ale lumii (în anul 1970, numai 728 de fir
me). Suprafața de expunere : 44 000 metri 
pătrați în pavilioane și 8 000 metri pătrați în 
aer liber. Față de prima ediție, din 1970, la 
actuala ediție, numărul expozanților de peste 
hotare a crescut cu 50 la sută.

Pentru mine, adevăratul miracol al Deltei nu înseamnă atît labirintul acvatic al fluviului agonizant, care, înainte de a-și pierde apele și numele în necuprinsul mării, naște păminturi noi și viață mereu clocotitoare, nici păsăretul popositor intre gurile Dunării pe una din cele cinci mari căi migratoare ale aripatelor Terrei, nici lumea înotătoarelor plină de atîtea taine din sfiațiul subacvatic, cit oamenii acestui colt de țară, cei ce își împart soarta cu destinul grindurilor și plaiurilor precare, eu vitregia iernilor și cu capriciile unei naturi copleșitoare. Mulți se extaziază pe drept în fața elementelor ce compun sălbatica frumusețe a locurilor »i nu cred să existe cineva care, vâzlnd fie și doar o dată Delta, să nu-și fi dorit reîntoarcerea ori să nu-i fi păstrat tot restul vieții imaginea, ca pe o icoană. in suflet. Dar aceștia sînt cei ce vin și pleacă, și iarăși vin pentru a pleca din nou. Pe mine mă extaziază cei ce rămin. Cei ce-și leagă viața definitiv sau pentru un timp îndelungat de acest mirific colț de țară, pentru care urarea „bun venit" se traduce prin „bun rămas !“. Unul dintre aceștia este medicul comunist Marin Matei, care de zece ani și-a legat viata de oamenii Deltei, de cei din Maliuc și Gorgova, din Vu.lturu, Ilgani și Partizani. așezări întinse pe o distanță de peste zece mile marine de-a lungul brațului Sulina, o mie șase sute de suflete care l-au adoptat făcîndu-și-1 „unul de-ai lor".— Ce v-a adus aici ?— Nostalgia munților.— Paradoxal. Cele mai 

mari altitudini din Deltă abia ating 15 metri.— Mi-a.m dorit o circumscripție grea. Să nu scrieți cuvîntul. grea intre ghilimele. N-am avut parte de una cu munți, ara aies Delta.— Cum arătați acum zece ani ?— Așa cum se văd toți de virsta noastră cind privase în urmă. Tînăr, să zicem ceva mai puțin urit ca dracul, plin de vise.— Și visele s-au dus ?— Treptat au fost imo- cuite de experiență.— Și prima zi in Deltă ?— Ca in filme. Sau. ca în romane. Un dispensar — pe ăsta puteți să-1 puneți între ghilimele — o naștere, prima pe care o asistam, un copil zdravăn, sănătos, pui de pescar care a venit pe lume adu- cindu-mi bucuria celui dinții succes profesional. Dar apoi au urmat aproape trei luni fără . nici un. pacient. Oamenii așteptau să plec. Se obișnuiseră să-i vadă pe cei din breasla mea tot cu geamantanul făcut. Eu am plecat cu barca, din casâ-n casă. Mi-am dereticat ograda dispensarului, am smuls buruienile și am tăiat brazde pentru legume și straturi, de flori. Veneau sătenii să-mi vadă grădina. să-mi dea sfaturi ce și cum să pun și. așa, intr-o doară, mă întrebau : „ce-o fi cind te doare ba una, ba alta pînă cind reușeam să-i dezbrac și să-i consult. Apoi mă duceam chiar eu după medicamente, căci mă temeam că nu-și vor face rețetele și nu vor urma prescripțiile. Treptat, am reușii să intru în toate casele și să nu las neinvestigat nici unul dintre locuitorii satelor care-mi reveneau. Eram, de-acum. un con

cetățean de-al lor, deși examenul cetățenesc nu l-am obținut aici numai cu stetoscopul la urechi și cu tensiometrul in mină.— Dar cum ?— Identificindu-mă cu problemele lor cetățenești. In 1968 s-a pus problema reașezării administrative a teritoriului. Aici, in lungul Sulinei, s-a propus ca toate satele de pe ambeie 

„Privesc în urmă doar pentru a învăța 
cum să merg mai bine înainte"

maluri să formeze o singura comună cu centrul la Crișan. Era și nu prea era bine, din cauza distanțelor mari între sate. De la Maliuc pînă la Ilgani și Partizani peste douăzeci km. iar la vale, piuă la Gorgova. alți vreo șapte. De-acolo, pînă la Crișan. încă vreo douăzeci. Șapte sate legate prin.tr-o singură cale de apă ; Dunărea prinsă cîteva luni pe an sub carapacea ghe- ții. cu un drum precar. aproape im,practicatei toamna și primăvara. M-am consultat cu ai mei și. împreună, am hotărit să susținem stabilirea comunei noastre la Maliuc, microorășel al cercetătorilor științifici ai Deltei, așezare abia apărută pe malul sting al canalului Sulina intre principalele 

căi de acces către Dunărea Veche. Știam că sînt susținut de toți cetățenii din aceasta parte a Deltei și atunci am pledat cu ardoare. am scris ziarului județean și „Scânteii". in sfîrșit. după îndelungi dezbateri. cauza noastră a convins și ne-am reorganizat obștea conform vrerii acesteia, așa cum se întîmplă în general la noi 

în dialogul dintre cetățeni și administrație. Atunci insă nu bănuiam că acțiunea pe care o pornisem în numele celor din circumscripția mea medicală îmi va aduce onoarea de a primi la alegerile care au urmat mandatul de deputat în circumscripția lor electorală și. totodată, alegerea mea de către comuniștii de aici drept locțiitor al secretarului organizației de bază. Asta m-a convins . definitiv că aici mi-era locul, pentru cel puțin zece ani. De altfel, nu eram singurul medic venit în Deltă și hotărit să rămînă. Alți confrați de breaslă împrăștiați prin așezările de aici prinseseră rădăcini : doctorul Ca- ius Mihăilă. doctorița Roșea au lucrat timp îndelungat in Deltă și, dacă vreți 

să vă convingeți ce a însemnat asta pentru ei, duceți-vă și intrebați-i. Iutrebați-1 pe doctorul Iulian Tîrcovnicu, chirurg eminent, directorul Spitalului din Sulina. sau oe „patriarhul" corpului medical din Deltă, tehnician il dentar Nicolae Dracopol zis „Barba Nico“ sau Don- dos. care de 30 de ani lucrează aici.

Pe unii dintre ei i-am găsit și i-am întrebat „Barba Nico" a venit aici tînăr, socotind că nu va rămâne decît un an, dar n-a mai plecat. în cabinetul lui dentar, din Sulina miroase a cuișoare, iar hainele de detun ii sânt colbuite de nisi,purii» Letei și ale Caraorma- nuiui.Despre experiența doctorului Caius Mihăilă și despre locul pe care Delta Dunării l-a ocupat definitiv in sufletul lui mi-a vorbit cel mai bine subtila și patetica lui carte „Scrisori de la Morile de vini". Mă întorc la Marin Matei.— Totuși, eu pe dumneavoastră vă întreb, la aproape un deceniu ds muncă în Deltă. Ce Înseamnă ă fi astăzi medic ?— Ce a însemnat din- 

totdeauna — a sluji medicina. A rămîne cu orice preț alături de cei care au nevoie de tine, a nu încălca jurămîntul hipocra- tic, a te consacra cinstit meseriei și... nu numai atît. Știați că Hipocrat este autorul maximei : „ars longa. vita brevis" (viața-i scurtă, arta lungă) ? El se referea la arta medicală, veche de cind e 

lumea. Căci medicina este o artă. Dar o artă care nu poate fi profesată numai în stagiuni, azi aici, mîine colo. Și nici cu traista-n băț, cu ochii după navetă. A fi astăzi medic înseamnă a fi in aceeași măsură cetățean. A te identifica cu cei pe care ii slujești, și asta nu numai formal, in declarații de bunăvoință. ci a pune umărul la tot ceea ce întreprind ei pentru a face viața tot mai frumoasă. Și există atîtea de făcut ! Uneori ai impresia că nu se mai termină niciodată. Rezolvi o problemă, apare alta. Viața politică, viața culturală, educarea copiilor într-un nou spirit, totul — de la cadrul existenței noastre ia cele mai subtile trăsături ale conținutului ei — ne cere prezența. Cabinetul 

medical e una. Viața de „dincolo" de el este de multe ori alta. Omul n-are nevoie numai de un medic care să-și privească pacientul doar prin buletinele de laborator, ci de un prieten apropiat și de un tovarăș de nădejde.— Pe cine vă bizuiți mai mult aici ?— Pe toți cei născuți cu sufletul drept. Și Delta nu 

prea naște altfel de oameni. Natura de-aici obligă omul la relevarea perpetuă a esențelor s-ale de omenie, de solidaritate, de întrajutorare. Dacă, după patru ani la Gorgova. sat care treptat se mută la Maliuc. ara reușit instalarea aici a unui dispensar dotat cu toate cele necesare exercitării meseriei mele ia un nivel profesional corespunzător. asta le-o datorez lor. pescarilor. cercetătorilor științifici de la baza de aici, in primul rînd comuniștilor. Călin, tânărul nostru primar. are calitatea de a întreține o continuă emulație între cetățeni. Cei de la baza turistică. Nicolae Iliescu și Alexandru Pi- rușca cu colectivul lor care ospătează și găzduiesc peste optzeci de mii de 

turiști într-un sezon, se străduie să facă din Maliuc un punct exemplar pentru întreaga Deltă. Dar cînd sezonul turistic trece, rămînem între noi. Cu problemele noastre de fiecare zi. cu drumurile lungi, cu nevoia aceea aitit de imperioasă aici de a menține legătura permanentă între oameni, de a-i face să se simtă laolaltă. de a-și birui izolarea și a trăi ca orice colectivitate umană omogenă. animată de aceleași idealuri.— Cum ați sintetiza starea de sănătate â celor de aici ?— Deplin optimistă. Cinci sate, o mie șase sute de suflete, patru școli, un dispensar bine utilat, mortalitatea infantilă. în ultimii patru ani, zero, longevitatea în continuă creștere. Maliucul nici n-are cimitir, imensa majoritate a celor ce-și încheie ciclul vieții aici cunosc virate înaintate. La peste trei sute de nașteri pe care le-am asistat de cînd sînt cu ei, nici un accident. Bolile reumatismale nu prezintă un procentaj mai ridicat ca in alte- locuri eu clima mai uscată. Din contră, formele cele mai grave ale reumatismului nu sînt cunoscute aici.— Ați reușit să vă con- sacrați o psrte din timp și unor cercetări originale ?— Cercetez continuu.Delta, cu lumea ei, constituie un laborator inepuizabil. Am reușit să obțin rezultate pe care, cu toată modestia, le consider excelente în tratarea „en.ure- zisului nocturn" al copiilor. Pregătesc acum o comunicare științifică pe care o voi înainta forurilor medicale superioare.— V-aș pune întrebarea care a ghidat o mare an

chetă publicată în volum ' de unul dintre confrații mei : „Ce lăsați in urma dumneavoastră ?“— Oricine trăiește nu numai pentru el. ci pentru oameni, lasă ceva in urma lui. A.m 46 de ani, medicina am terminat-o exact cu zece ani in urmă, după ce, timp de șapte ani, lucrasem ca tehnician igienist. Am absolvit facultatea cu media 9,80. Asta-mi dădea dreptul să-mi aleg un loc „mai in față". Am ales Delta, loc cu adevărat in față, fără ghilimele. Mă întrebați ce las în urmă. In urmă privesc doar pentru a învăța cum să merg mai bine înainte. Unii mi-au vorbit de pionierat, de „apostolat" medical. Nu cred în asta. în satul meu. Iepureștii de Ilfov, pe Neajlov, eram șapte copii în casa părintească. Am mai rămas doi. De mult, cînd moartea îi secera pe rînd pe-ai mei, am zis c-o să mă fac medic. Și am venit într-un loc cam ocolit de confrații mei de breaslă. Din cauza depărtării de marile centre urbane, a izolării, a vitregiei naturii. Voi lăsa si eu în urmă ceea ce lasă toți cei ce nu se tem de greutăți : bucuria de a fi trăit cu folos, cîștigîndu-ne dreptul de a privi cu și mai multă încredere înainte.Cînd am plecat din Maliuc. un stol de copii se țineau după medicul Marin Matei, înconjurîndu-1 eu veselie : „Nenea doctorul ! A venit nenea doctorul !“.Peste Deltă se lăsa o inserare grea de aripi ce po- gorau peste ape și pămîn- turi. Era o seară odihnitoare.
Ioan GRIGORESCU
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DIRECTOR EDUCATIV-
o înaltă răspundere în școală, în societateAncorați puternic în realitățile dezvoltării patriei noastre socialiste, slujitorii școlii au sarcina imediată să aplice neabătut indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la o mai strînsă legare a învăță- mîntului de munca productivă, de necesitățile economice ale construcției socialiste în țara noastră. în condițiile în care practica se va organiza în perioade compacte și continue în toți anii de liceu, concomitent cu extinderea cercurilor tehnice și științifice, fiecare absolvent de liceu trebuie să posede o temeinică pregătire teoretică și practică de muncitor calificat, o serioasă orientare marxist-leninistă, un orizont cultural larg, deprinderi de comportare civilizată care să-i permită integrarea plenară în viața noastră socială.^ în acest context, sarcinile muncii educative devin mai complexe și reclamă o preocupare mai intensă din partea conducerii școlilor, deoarece aceste măsuri nu sînt un scop în sine, ci sînt menite să contribuie la cultivarea sentimentului de dragoste față de patrie, față de realizările poporului nostru, la mobilizarea tinerilor spre a avea un aport conștient la opera de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate.în această perspectivă, Programul de măsuri prevede înființarea, in școlile mari, a posturilor de directori adjuncți pentru problemele muncii educative, degrevați de o parte a obligațiilor didactice, dar avînd o activitate ce trebuie să devină un nucleu de organizare și desfășurare a muncii educative pe toate planurile. De aceea sîntem de părere că directorul educativ trebuie să fie un cadru didactic cu experiență remar

cabilă în munca instructiv-educativă, stăpin al metodelor educative, al căilor și mijloacelor de muncă cu tineretul și de colaborare cu întreg colectivul didactic și cu ceilalți factori educativi. Premise esențiale ale succesului muncii directorului educativ sînt îndrumarea de către organizația P.C.R. din școală, colaborarea cu conducerea școlii, cu organizația U.T.C., împreună cu care este chemat să întocmească, în funcție de profilul liceului, un program armo

meni de cultură. Consider că în atribuțiile sale intră, de asemenea, organizarea programului excursiilor și vizitelor la muzee, obiective industriale, culturale — forme de edificare a tineretului asupra trecutului glorios al poporului, al clasei noastre muncitoare și a realizărilor economice, științifice, artistice obținute în România socialistă.Aceeași importanță trebuie s-o a- corde directorul educativ educației in spiritul materialismului, organi
MUNCA SCOLII - SCOALĂ A MUNCII

• ■

nios de activități politice, cultural- educative, științifice, program care trebuie să stimuleze inițiativele, spiritul creator, să evite paralelismele, supraîncărcarea elevilor, pe scurt — să creeze un climat de muncă eficientă și să contribuie la îndeplinirea promptă a obiectivelor propuse.De pildă, directorul educativ, sub conducerea organizației de partid, împreună cu biroul organizației U.T.C. din școală, este chemat să organizeze, să îndrume și să controleze organizarea invățămintului politico- ideologic U.T.C. și informările politice. De asemenea, va trebui să supravegheze desfășurarea programului de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei împreună cu activul U.T.C., să coordoneze activitățile de muncă patriotică, să organizeze activități de popularizare în rîndul elevilor a documentelor de partid, în- tilniri cu ilegaliști, activiști cu experiență deosebită în munca de partid, fruntași in producție, juriști, oa

zării de simpozioane, comunicări științifice, cercuri pe obiecte menite să descătușeze conștiința elevilor de frînele conformismului, care se manifestă îndeosebi prin apatie, izolare de colectiv, lipsa spiritului de inițiativă și colaborare. Și tot astfel, directorului educativ îi revine sarcina soluționării problemelor educației intelectuale, estetice, fizice, prin antrenarea diriginților, a activului U.T.C., a profesorilor de specialitate cu care va elabora planuri concrete de acțiuni specifice și pe care le va coordona și .controla împreună cu comitetul U.T.C. din școală. Sarcinile directorului educativ sînt multiple și în domeniul educației politice și profesionale, concepute în lumina Programului de măsuri. El este cel chemat să controleze organizarea concursului pe meserii sub raport educativ, extinderea cercurilor tehnico- aplicative în vederea stimulării la tineri a interesului pentru munca

productivă și formarea priceperilor ,și deprinderilor corespunzătoare.Directorul educativ trebuie, așadar, să fie un bun cunoscător al psihologiei colectivului de elevi, al preocupărilor și modului lor de gîndire, pentru ca toate activitățile propuse să fie recepționate în totalitatea valorilor lor formative. în același timp, el este chemat să cunoască activitatea de educație a diriginților, a pedagogilor, să popularizeze și să evidențieze acțiunile remarcabile. A- ceeași grijă trebuie avută în colaborarea cu comitetele de părinți atit la nivelul claselor, cit și al școlii, să le antreneze mai eficient în toate acțiunile educative.Directorul educativ se va interesa în aceeași măsură de cunoașterea condițiilor de învățătură și odihnă ale elevilor din cămin și de la gazde, din familie, pentru realizarea unui randament școlar sporit. Pentru elevii din cămin va trebui să elaboreze un program de activități spre a-i deprinde cu un stil de muncă ordonat și a-i determina să-și petreacă timpul liber plăcut și instructiv. în funcție de condițiile concrete ale școlii, directorul educativ trebuie să-și impună el însuși un stil de lucru care să constituie un exemplu și care, astfel, să asigure eficiența muncii educative, în scopul deplinei integrări a școlii în efortul general al societății. Trebuie, totodată, să dovedească mult tact în munca cu tineretul, dezvoltîndu-i și valorifi- cîndu-i fantezia, inițiativa, caracteristici de preț ale vîrstei marilor idealuri.
Ing. Hie DABU
directorul Liceului industrial nr. 1, 
București

Motelul llișești (județul Suceava) Foto : Gh. Vințilă
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Colaboratorul nostru, cititorul...Vorbesc de unul singur — citeam cu ani în urmă mărturia unui scriitor de seamă — nu-i văd și nu-i aud pe cei cărora mă adresez. Fie că scriu versuri, fie proză, fie că enunț sau lansez întrebări, fie că atac ori mă apăr, răspunsul e unul și același : prietenii apropiați mă aprobă, sinceri sau îndatoritori ; „restul e tăcere".Cînd își va afla dezlegarea această chinuitoare grijă a scriitorului ieșit de undeva din negura primordială a poeziei populare și în- dreptîndu-se către lumea unor forme ale comunicării ce nici măcar nu le putem întrezări din prezent ? Greu de spus. După părerea mea — niciodată; Nici chiar atunci cînd toți sau aproape toți vor fi devenit individualități pluridimensionale capabile de actul creației. Să ne gîndim puțin : vor e- xista atunci — spune glasul speranțelor noastre — sumedenie de femei și bărbați cultivați și simțitori, care, pe lîngă faptul că ne vor depăși însutit în privința multitudinii și profunzimii cunoștințelor, vor face față în mod onorabil și pe tărîmul autoex- primării artistice, mî- nuind cuvîntul, sunetele, culoarea, formele în grăitoare corespondențe. Dar printre oamenii aceștia vor trăi — cinstiți după cum se cuvine — de asemenea, poeții : cei care sporesc bogăția Artei celei mari și nemuritoare, și o fac chiar și cu prețul mistuirii propriei ființe, căci ei, în virtutea acestui act se află pe lume, așa sînt ei construiți și nu cunosc altă cale. Supuși fiind și ei legilor trecerii, vor fi, aidoma

predecesorilor, dornici de tovarăși înțelegători și sensibili, iar lupta cu spectrul monologului, cu stăpîni- rea acelei „tăceri" neliniștitoare nu va înceta să-i consume. Clipa senină, aducătoare de încredere și noi forțe, va fi și atunci un dar de mare preț.Va fi, după cum este și astăzi.Sînt convins că scriitorii oaspeți ai serilor organizate de editura Kriterion, de curînd, la Miercurea Ciuc și Odorheiul Secuiesc, au avut parte tocmai de asemenea clipe. Să mă
însemnări de

DOMOKOS Geza

ierte că vorbesc în numele lor, dar nu cred că amintirea respectului, a bunăvoinței, a căldurosului interes manifestat față de cărțile scrise de ei li se va șterge prea lesne. Factorii locali de răspundere, conducerea comitetului de cultură și specialiștii centrului de difuzare a cărții, care a luat ființă în acest an, și-au dat întreaga silință spre a conferi acestor două seri caracterul unei sărbători a culturii, a cărții, a scriitorilor oaspeți și a publicului care-i găzduia. Intențiile le-au fost încununate de succes.Se spune că scriitorul poate fi influențat, opera lui însă — nu. Aceasta nu se supune decît forțelor interne ale creatorului. Cei a- dunați în casele de cultură din Miercurea Ciuc și Odorheiul Secuiesc n-au vrut să-i îndrepte cu tot dinadinsul pe scriitori în- tr-o parte ori într-alta,

s-a renunțat pînă și la tradiționalul schimb de întrebări și răspunsuri, erau cu toți animați de o singură dorință, a- ceea a receptivității — la cuvîntul rostit, la strîngerea de mină, la vorba scrisă pe cite-o carte, consfințind parcă un acord de nobilă întrajutorare.Cuvîntul strigat în pustie este, firește, cu- vînt și el. Este și, cu toate acestea, nu este, după cum ne avertizează Sinko Ervin. Căci el devine cuvînt doar dacă există cineva să-1 audă și chiar din această cauză și numai cînd există un om care, trecîndu-1 prin propriul său suflet, preschimbă monologul scriitorului în dialog. Cititorul este la rîndul lui un creator. Arta lui rezidă în capacitatea de a deveni’ părtaș al cuvîntului scris, resort, ferment al faptelor de literatură. Publicul întîlnirilor din județul Harghita a fost compus din asemenea cititori. Și nu încape îndoială că scriitorii prezenți la aceste în- tilniri au putut da un răspuns — chiar dacă nu definitiv, căci așa ceva e, după cum am văzut, din păcate, imposibil — la neliniștita întrebare a confratelui citat în primele noastre rînduri : Nu știu cine-mi cumpără cărțile, cine le citește ; nu știu cine acceptă și cine respinge cele cuprinse în articolele mele... există oare un acord de idei și sentimente între mine și cei ce-mi împărtășesc soarta ? în ceea ce privește răspunsul, el nu putea fi altul decît a- cesta : Știu cine mă citește, am văzut că cei ce-mi citesc cărțile sînt părtași la gîn- durile și la sentimentele mele I

„Ultima noapte a singurătății44

Alimentele și caloriileMergem, respirăm, dormim, alergăm, gîndim,_ existăm, grație energiei furnizate de alimentele pe care le consumăm. Este bine deci să consumăm doar atitea alimente de cite are nevoie organismul nostru, pentru a nu risca să devenim subnutriți. dar nici obezi. Ce relație există între cantitatea și calitatea alimentelor și activitățile cotidiene ? în ce măsură poate fi menținut echilibrat bilanțul energetic între aportul de alimente și consumul energetic ? întrebările au fost adresate tovarășei dr. DORINA BOBOIA, asistent universitar la Institutul medico-farma-

„Ultima noapte a 
singurătății", filmul realizat de Virgil Ca- 
lotescu, se adaugă puținelor pelicule artistice de lung metraj inspirate din mediul rural românesc în anii socialismului (situarea exactă în timp : anul 1966).Aducînd înaintea spectatorului numeroase imagini din sat, 
,Ultima noapte a sin

gurătății" este, de fapt, filmul-portret al unei puternice și interesante individualități — sub nu puține aspecte reprezentative pentru mentalitatea, pentru transformările de mentalitate ale țăranului român. Interesul scenariului stă în originalitatea și totodată în forța reprezentativă ' a tipului pe care-1 evocă. Aparatul insistă, desigur, îndelung asupra chipului, gesturilor, atitudinilor, asupra trăsăturilor fizice și morale ale personajului principal, Octavian Borcea (interpretat cu deplină maturitate artistică, a- dînc și convingător de 
Mircea Albulescu) ; dar el se îndreaptă, semnificativ, în repetate rînduri, asupra lumii mai vechi și mai noi a satului, asupra permanențelor și mișcărilor din acest mg- diu, pe care scenariștii — Ion Brad și Ale
xandru Brad — dovedesc a le cunoaște foarte bine.Ce se întîmplă în sat ? Desigur, se muncește. în cooperativă. Dar armonia colectivului de muncă nu e deplină. Mai sînt și „dezertori" ; mai sînt și nemulțumiți de felul în care se iau măsurile, se aplică principiile democrației cooperatiste. Borcea se numără printre aceștia. Pentru inimosul, capabilul președinte (interpretat cu simplitate și căldură de Petre 
Gheorghiu), problema convingerii oamenilor,

să lucreze acolo unde este nevoie, este încă deschisă.Se află printre locuitorii satului suflete zbuciumate, purtând povara unor decizii mai vechi, „dinainte", dictate de interes, de setea de avere. Sînt, printre săteni, bătrîni senini, dispuși să vegheze la legile omeniei. Sînt mulți tineri inimoși, aducînd un ferment de stimulare a integrării în noua viață. Reflectînd aspecte ale climatului de viață și muncă specific actualității, scena-

.‘1.81,0110' - riul insistă pe problematica umană, specifică, pe ciocnirile intre mentalități mai puțin și mai mult evoluate.Octavian Borcea este, în acest sens, un exemplu și un argument, un caz și apoi o pildă. E un om care are conștiința legăturii lui seculare cu pă- mîntul, a apartenenței lui la un popor pentru care comandamentele etice și omenia au fost totdeauna la rang de cinste. E un om mîndru și drept, dar orgolios și iute la mînie care, cinstit fiind, are conștiința părții lui de vină. începutul filmului îl surprinde nu numai în conflictul surd cu colectivitatea și cu copiii care l-au părăsit și cu părinții săi care-1 condamnă, ci și cu propria sa conștiință. Și este meritul scenariștilor că încearcă să demonstreze depășirea „vremelnicei însingurări",

ca pe o convertire lentă și firească. Contribuția lui Mircea Albulescu, jocul său nuanțat, este esențială la crearea acestui tip.Filmul ar fi cîștigat Insă dacă anumite conflicte și tipuri ar fi fost conturate mai ferm, justificate mai temeinic (de pildă, „pocăitul", bătrînii și chiar activistul de partid, apropiat și simpatic — întruchipați convingător de 
V a s i l e Nițulescu, 
Ioana Ciomirtan. N.N. 
Matei și Iurie Darie : și, mai ales, tînărul Borcea, interpretat de 
Costel Constantin, a cărui partitură nu este atît de nuanțată ca acelea ale Dorinei 
Lazăr și Silviu Stăn- 
cutescu.Dincolo de frumusețea și, pe alocuri, de expresivitatea imaginii. semnate de Va- 
sile Drăgan, se impun cîteva observații care vizează regia. Mai ales în prima parte a filmului, după cîteva secvențe sugestive și bine ritmate, imaginile curg sau fug, adesea, fără a închega „un discurs". Tranzițiile între diverse planuri sînt inexpresive, incit filmul se incheagă destul de lent. De asemenea, fericite imagini simbolice sînt depreciate prin suprasolicitare, iar\ interpreții par a fi nu o dată lăsați la voia întîmplării. Lui Mircea Albulescu ii lipsește cîteodată a- cel „ochi din afară", care să îl însoțească pe cel dinlăuntru. Cît privește balada lui, ea e departe de poezia și dramatismul, de „înaltul" simplu al versurilor lui Ion Brad.
Natalia STANCU- 
ATANAS1U

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

ceutic din București.— Toate procesele vitale din organism (circulația, respirația, contracția musculară, gîndirea ș.a.) se produc pe seama energiei furnizate de alimentele consumate zilnic. După cum. se știe, principalii furnizori, e- nergetici ai organismului sînt : lipidele (grăsimile) — care prin ardere eliberează circa 9 calorii pe gram ; glucidele (zaharuri) și proteinele, cu un aport de 4 calorii pe gram. Dintre principalii furnizori energetici ai organismului, proteinele au în special un rol formator, plastic, adică intră în structura țesuturilor, și nu sint folosite în scop energetic decît în cazul cînd lipidele și glucidele nu satisfac necesarul energetic al organismului. Pentru menținerea funcțiilor sale vitale, organismul are nevoie de o cantitate minimă de energie, indispensabilă. Aceasta reprezintă așa-numitul metabolism bazai, a cărui valoare variază în funcție de o serie de factori (greutate, suprafață corporală, vîrstă, sex, factori de mediu, stări fiziologice).Un adult normal are nevoie de circa o calorie pe kg corp/oră,' ceea ce însemnează că pentru un adult cu o greutate de 70 kg valoarea consumului energetic bazai va fide 1 6S0 calorii în 24 ore. Acesta reprezintă, de fapt, numai necesarul energetic pentru menținerea funcțiilor vitale ale organismului. La acest necesar se mai adaugă caloriile necesare pentru ingerarea hranei, menținerea constantă a temperaturii corpului și activitatea musculară care, împreună cu consumul energetic bazai, constituie cerințele energetice ale fiecărui om.— Vă rugăm să vă referiți la evoluția acestor cerințe energetice, în funcție de diferitele activități fizice.— Specialiștii du Întocmit tabele cu necesitățile energetice ale omului. în funcție de toți factorii implicați, pe baza unor criterii științifice, pentru alcătuirea unei alimentații raționale. în general, se poate estima că peste valoarea metabolismului bazai sint necesare 800—900 calorii pentru cei cu o viață și activitate sedentară, 900—1 400 calorii în plus pentru activități ușoare și 1 800—4 500 calorii în plus pentru cei cu muncă fizică grea. Această creștere gradată se explică prin faptul că activitatea mușchilor impune organismului consumarea unui supliment de calorii, corespunzător cu intensitatea și durata efortului depus. Măsurarea efortului pe baze științifice a permis stabilirea foarte precisă a suplimentului de energie cheltuit în diverse categorii de activități musculare și pentru diverse profesii, întocmin- du-se tabele care indică anumite valori pentru fiecare categorie. Astfel, sînt profesii care necesită o cheltuială mică de energie (funcționari de birou, dactilografi, cizmari, tipografi, ceasornicari, medici, ingineri, profesori, studenți. vînzători. femei casnice), profesii care necesită o cheltuială moderată de energie (mecanici, tractoriști, zugravi, tinichigii, strungari, ■ vopsitori, șoferi, militari) și cele care necesită o cheltuială mare de energie (dulgheri, turnători, lăcătuși, treierători, mineri cu munci mecanizate, betoniști) ; o cheltuială mai mare de energie au minerii în munci nemecanizate, fierarii manuali, muncitorii agricoli care lucrează nemecanizat și anumite activități sportive. Cel mai mare consum de energie, 4 500 calorii, se înregistrează la

tăietorii de lemne Și spărgătorii de piatră, care lucrează cu mijloace nemecanizate, la cosași, săpători de pămînt, alpiniști ș.a.— Dacă am lua'în considerare numai aspectul energetic, cantitativ, s-ar putea crede că o bucată de slănină și 200 ml alcool ar fi suficiente pentru acoperirea cerințelor energetice ale organismului.— Trebuie luată în considerare și latura calitativă : modul în care este alcătuit meniul zilnic. Pe lingă principalii furnizori energetici ai organismului, lipidele (grăsimile), glucidele (dulciurile) și proteinele (carne, ouă, brînzeturi ș.a.). desfășurarea tuturor proceselor vitale din organism este asigurată și de către sărurile minerale, vitamine și apă. Lipsa vreunuia din acești factori nutritivi produce tulburări în organism. în rația zilnică a unei persoane sănătoase, 13—15 la sută din calorii trebuie să fie proteine. Aceasta înseamnă că pentru un adult sănătos, în greutate de 70 kg, sînt necesare 84—105 g proteine — din care cel puțin jumătate să fie de origine animală, cu valoare biologică mare (lapte, brînzeturi, ouă), iar restul de ori- gine vegetală, provenite din leguminoase uscate (soia, fasole, mazăre, linte, bob) din cereale și derivatele lor. Rația zilnică de grăsimi (unt. untură, slănină, uleiuri vegetale, migdale, nuci, alune, soia) variază între 27—35 Ia sută, în funcție de vîrstă, efort, temperatura mediului, climă, sezon ș.a. în medie, sînt necesare 1—2 grame pe kilogramcorp și pe zi. Din acestea, o treime pînă la jumătate trebuie consumate sub formă de uleiuri vegetale și restul sub forma grăsimilor de origine animală.’;— Ce loc trebuie să ocupe dulciurile în bșlanța .energetică a organismului ?— Glucidele reprezintă un element energetic important, furnizind circa 55—60 la sută din valoarea calorică globală a rației zilnice (circa 300—500 grame pe zi). Ele sînt indispensabile pentru arderea celorlalte elemente nutritive (proteine și lipide). O alimentație rațională va cuprinde îndeosebi glucide de tipul amidonului (aflate în pîine, cereale, legume) și mai puține din categoria celor concentrate (zahăr, dulceață). Cînd rația este echilibrată în factorii energetici amintiți, ea aduce de obicei și procentul adecvat de săruri minerale și vitamine, dacă se respectă concomitent anumite reguli de preparare culinară corectă.în concluzie, este la fel de important să asigurăm cantitatea de calorii, conformă cu cheltuielile energetice, cit și un echilibru optim între factorii nutritivi care ajută organismului*).  Numai în aceste condiții se poate vorbi de o alimentație rațională. Nu am putea asigura o rație echilibrată, dacă am consuma de exemplu numai slănină și 200 ml alcool, chiar dacă sub raport cantitativ ele sînt satisfăcătoare.
Convorbire consemnata de
Elena MANTU•) Oprindu-ne la aceste considerente de ordin științific, nu ar fi util ca in cantine, restaurante, pe ambalaje să se indice conținutul în calorii al produselor alimentare oferite spre consum ? Este, credem, o propunere care merită a fi analizată de organele de resort.
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Prețul traficului 
de influența

misiunile himerice ale lui Frîncu. Acum „omul cu influență" a ajuns el în fața ma- gistraților, pe banqa foștilor săi „clienți".Poate că atit el, cît și cei păcăliți vor înțelege, în sfîrșit, că cinstea nu se cumpără și nici nu poate fi dobîndită prin trafic de influență.O ai sau n-o ai !Cariera de „om cu influență" a lui Florian Horațiu Frincu a început odată cu întîlnirea lui cu Mircea Păun. Pînă atunci el mai fusese, pe rind, cind sudor, cînd instrumentist liber profesionist. Dar ar fi vrut așa, o ocupație mai bănoasă și mai fără muncă. întîlnindu-1 însă pe Păun — proaspăt posesor al unei condamnări pentru delapidare, fals și abuz în serviciu — Frincu H.F. s-a decis să se „reprofileze" și să treacă la... trafic de influență. Mai întîi i-a pretins lui Păun 60 000 de lei ca sâ-1 scape de executarea pedepsei ; sumă cu care, chipurile, trebuia să obțină „bunăvoința" unor magistrați știuți numai de el. Bineînțeles că zecile de mii au intrat în buzunarele lui, că magistrații invocați habar n-aveau că sint „onorați" de cunoștința atît de influentă, iar Păun a fost condamnat definitiv la 2 ani închisoare. întâmplarea a făcut ca pedeapsa să fie grațiată, ceea ce condamnatul, în naivitatea lui, a crezut că se datorește lui Frîncu. De la acest episod, Frîncu și-a extins acțiunile în rîndul celor dornici să scape de pedepsele legale și astfel a încasat sume între 10 000 și 40 000 de lei I După cit de mare era pedeapsa solicitanților... Pentru calitatea „serviciilor" garanta fostul lui client, Păun. Și uite așa, într-o perioadă de trei ani, a agonisit circa 200 000 lei, săvîrșind 16 infracțiuni de trafic de influență. Firește, toți „solicitanții" și-au ispășit pedepsele ; pentru că nimeni nu poate să „întoarcă" o ho- tărîre judecătorească legală și temeinică și nici nu s-a încercat acest lucru decît... în închipuirea foștilor condamnați și în pro

Revizuire... penala
— Onorată instanță, nu recunosc nimic. N-am primit nimic și nu știu de nici un plus.— Ba a primit mai bine de 15 000 lei din cele 21 000 care credeam că sînt plusuri. El m-a învățat cum să acopăr lipsurile......Povestea a început în urmă cu 10 ani. Pe atunci, cei aflați azi în fața instanței — Vasile Fleșeriu și Iren Sterns — erau revizor principal de gestiuni la I.C.S. Mixtă Mediaș și, respectiv, gestionară la magazinul de textile-tricotaje nr. 25 din Mediaș, aparținînd de aceeași I.C.S. Făcînd un inventar la amintitul magazin, revizorul a constatat un plus de 6 000 lei. Numai că, în loc să-1 opereze în acte, cei doi au ho- tărît să-1 împartă : el — 5 000, ea — 1 000 Iei. în anul următor, același revizor găsește un nou plus. Și acesta este împărțit de cei doi în aceleași proporții. Văzind că la două inventare a ieșit „plus" și a trebuit să-1 împartă cu revizorul, gestionara a început să sustragă pe cont propriu. La următorul inventar insă Fleșeriu constată un... minus de 20 000 lei. Dezastru? Păi, nu era el revizor ? Dintr-un condei, înre- gistrînd de cite două ori mărfurile cu valori mari, minusul s-a „transformat" in 8 000 Iei... plus. Pe care l-au împărțit după vechiul tipic. în 1972, comisia de in

ventariere, sub îndrumarea lui Fleșeriu, găsește 64 000 lei lipsă. N-a mai putut fi vorba de plusuri, dar a făcut ce-a făcut— tot prin înregistrări fictive de mărfuri— și revizorul și-a scos prietena basma curată și de astă dată. Paguba a tot crescut pină cind, în final, a ajuns la peste 94 000 lei. Curios este faptul că în aprilie 1975, cînd Sterns a predat gestiunea, comisia n-a descoperit prejudiciul, cu toate că, sub ochii ei, fosta gestionară a schimbat prețul la unele mărfuri 1Abia cu prilejul inventarului anual făcut la noua gestionară a ieșit la iveală delapidarea. Bineînțeles, în fața instanței a fost trimis alături de gestionara necinstită și vechiul ei amic întru ilegalități, revizorul. Cum s-ar spune, fostului revizor î s-a făcut și Iui o revizuire... penală ; după fapte.

tatăl și-a găsit copiii speriați, plînși și ne- mincați (cel mic nu avea nici un an I). Cum prin fapta sa (rar întîlnită la o mamă 1) și-a expus copiii la grave suferințe morale și materiale, a fost condamnată la 8 luni închisoare pentru abandon de familie. Să sperăm că, după ce-și va ispăși pedeapsa, își va da seama că a greșit și se va reîntoarce la cei ce o așteaptă să-i spună cu drag : MAMA. Ei, cu inima lor bună de copii, i-au iertat rătăcirea...
Amețiți 

de tentația 
unui trai ușor...

seau 117 000 de Iei. Stupoare ! Nu se găseau nici un fel de urme de forțare a încuietorilor. Cine să fi fost făptașii ?...Cîteva ore mai tîrziu, dintr-o grădină cu pămînt proaspăt răscolit se scoteau două borcane de sticlă in care fuseseră ascunși banii. Și s-au dat în vileag și făptașii : loan Drăgoi, umbra care se strecurase în casierie, și Cezar Dohotaru, nimeni altul decît grijuliul ofițer de serviciu...Amețiți de tentația unui trai ușor pe bam nemunciti, doi oameni au dat cu piciorul la tot ce realizaseră pînă atunci. Și-au pierdut omenia 1...

Mai rar 
asemenea
„marnă"!

Din caietul 
grefierului

în primăvara anului trecut. Paraschiva Pană din comuna Dumbrăvești. județul Prahova, iși chema soțul în judecată, cerînd să i se încredințeze ei cei patru copii minori spre creștere și educare, iar tată! să fie obligat să contribuie doar cu o pensie de întreținere. Motiva atunci cum că tatăl ar avea un comportament dezinteresat față de copii și numai ea ar fi cea care-i iubește și se îngrijește de creșterea și educarea lor. Iată însă că. după nici un an, profi- tînd de faptul că soțul se afla plecat la lucru, respectiva „mamă" a dispărut fără urmă, lăsindu-și copiii de izbeliște. Seara,

— Onorată instanță, nu contest săvîrși- rea infracțiunii și o regret. Țin să se aibă insă în vedere că am fost pregătit moral de către inculpatul Dohotaru...— Recunosc și regret... Ideea sustragerii a aparținut însă inculpatului Drăgoi...Așa au dat vina unul pe celălalt in fața instanței Cezar Dohotaru, tehnician auto, și loan Drăgoi. revizor tehnic, ambii de la Autobaza Fălticeni. Pentru ce ?...Noapte calmă de vară. Paznicul de la Autogara Fălticeni își face rondul. Cu el, ofițerul de serviciu pe autobază. Deosebit de exigent : vrea să controleze totul, în cele mai îndepărtate colturi... între timp, în clădirea casieriei se strecoară o umbră. Cunoaște drumul : ajunge Ia casierie, deschide ușa cu chei potrivite, deschide și casa de bani... Ceva mai tîrziu. umbra se face iarăși nevăzută ; apare și ofițerul de serviciu tușind ușor, deși nu e deloc răcit... Dimineața s-a dat alarma : din casierie lip

„Recunosc faptele și le regret, deoarece nu mi-am dat seama că voi fi prins. Rog onorata instanță să țină cont că sînt un om cinstit, care de la bun început am recunoscut că am sustras 42 687.40 lei“...(Din declarațiile fostului responsabil 
„cinstit" al Unității nr. 4 de reparații 
încălțăminte din Sibiu, Artur Schmidt).„Nu lucrez nicăieri pentru că am avut norocul și mi-am pierdut diploma de calificare în ce-1 privește pe inculpat, nu zic că nu face scandal în fiecare seară, ba chiar zbiară, dar numai in timpul lui liber"...(Din declarația martorului Ion Nuță 
in dosarul nr. 4 689/1976, Judecătoria 
Tirgoviște).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

„Pionierul"
Moment sărbătoresc la Șan

tierul naval din Galati. Mai 
precis, pe vasul „Pionierul" de 
18 000 tdw. Pentru prima oară, 
pe punte urcă „nașii" săi, pio
nierii. La prova mineralierului 
flutură drapelul pionieresc. 
Trompetele răsună. începe festi
vitatea. Un detașament de la 
Școala generală nr. 24 primește 
în rindurile pionierilor 40 de 
elevi din clasele a Il-a. Jură
mântul răsună solemn. Emoțiile 
îi încearcă nu numai pe proas
peții purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor, ci și pe construc
tori. mulți dintre ei fiind nu nu
mai „părinții" navei, ci și ai 
pionierilor. Poate că unii dintre 
pionierii de azi vor naviga, pes
te ani, cu „Pionierul" pe mări
le și oceanele lumii.

Cu barza 
la veterinarMecanizatorul Petre Albu din Osmancea, județul Constanța, a găsit pe cîmp o barză părăsită de suratele sale, care se pregăteau să plece spre țările calde. Picioarele berzei erau rupte. Mecanizatorul a luat-o în brațe și s-a dus cu ea la medicul veterinar Ion Ștefănescu. de la complexul zootehnic interco- operatist din localitate. Imediat, medicul s-a apucat să-și trateze noua pacientă. După cîteva zile, cu bătăi largi de aripă, barza și-a luat la revedere de la ocrotitorii săi, pentru a reveni din nou în anul viitor ca să Ie vestească primăvara.
Butoiul 
plimbăreț

Pe una din străzile orașului 
Focșani, un ditamai butoi trona 
ca la el acasă in caroseria unui 
camion de 10 tone. Mai-mai să-i 
plesnească cercurile de atîta 
umflat in doage. I se făcuse 
deosebita cinste să fie plimbat 
prin Țara Vrancei, cu un ca
mion din... Ploiești. Numărul ca
mionului — 31-PH-3880. La vo
lan, conducătorul auto Dumitru 
Neculai. Butoiul era al tatălui 
său. Am ținut să dăm aceste 
amănunte, considerindu-le ab
solut esențiale în „justificarea" 
de către șofer a foii de parcurs 
din ziua respectivă. 
Mânuță, 
mină lungăGestionarul magazinului „Porțelanul" din Călărași, Nicolae Mânuță, făcea alergie ori de cite ori vedea pe unele produse etichete indicînd calitatea a doua sau a treia. Cum le vedea, în mod automat le „ridica" în grad. Alegerea s-a dovedit bănoasă. Treoerea de la calitatea a doua la a întîia a unui serviciu de masă, de exemplu, îi aducea 150 de lei. Alți zeci de lei la ta- cîmuri, alți cîțiva lei per oală, per cratiță, per tigaie. Meticulos din cale-afară, Mânuță mină lungă voia să știe cu precizie cam cit îi revenea din osteneala lui. Și-a cumpărat un caiet în care trecea zilnic tot ce-i pica din „ridicarea" zilnică în grad a celor vindute. Pînă i-a „picat" și lui un control. Respectivul caiet conținea toate probele acuzatoare, trecute pe zile, pe produse, pe lei, pe calități. Drept care a fost trecut și el în altă... calitate.
„Specialis
tul*'

Cum nu se prea omora cu 
munca, Ion Urdăreanu din co
muna Șovarna (Mehedinți) s-a 
gindit să „scoată" bani din nai
vitatea și credulitatea altora. De 
cum afla pe cite unul că are ne
voie de ceva, cum se recomanda 
ca „specialist" neîntrecut in pro
blema respectivă.

— Zici că vrei să faci o finti- 
nă ? Eu sint omul care-ți tre
buie. Dă-mi un avans de 600 de 
lei și in trei zile ți-o dau gata.

Bineînțeles că după ce I.U. 
încasa banii avea grijă să nu 
mai apară în calea păcălitului. 
Unui alt cetățean i-a promis 
că-i termină casa aflată în con
strucție, a luat arvună 800 de 
lei, și pe-aci ți-e drumul. Pe un 
altul l-a înșelat cu 1000 de lei. 
că-i face dulgheria. Unul, cre- 
zind că a dat norocul peste el, 
i-a oferit escrocului pe loc 2 700 
de lei și așteaptă și astăzi ma
terialele de construcție promise. 
11 anunțăm și pe el și pe ceilalți 
să nu-l mai aștepte pe I.U. mul
tă vreme de-acum încolo.

La o trecere 
de cale 
feratăCa să ajungi la peronul stației C.F.R. Tălmaciu (județul Sibiu) există o trecere de pietoni anume stabilită. Cu toate acestea, unii călători preferă tot trecerea peste linii. Aceeași cale interzisă a fost aleasă. Ia ceas de noapte, și de către Dan Gavrila. care îl tinea în brațe pe un nenotel al său. în vîrstă de 4 ani. Surprins de acceleratul 211, care nu are oprire in Tălmaciu, D. G. a fost accidentat mortal, în schimb, nepoțelul a avut un noroc cit roata trenului : proiectat la cîțiva metri de locul dramei, s-a ales doar cu cîteva zgirieturi.

Rubricd realizata de
Peîre POPA
cu spri|inul corespondenților
..Scinteir
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Vizita viceprim-ministrului pentru afacerile 
externe al Guvernului Kampuchiei DemocrateLa invitația ministrului afacerilor externe, George Macovescu, între 14 și 16 octombrie 1976 s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Socialistă România Ieng Sary, viceprim- ministrul pentru afacerile externe al Kampuchiei Democrate.în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit pe Ieng Sary, cu care a avut o discuție cordială. Viceprim-ministrul Guvernului Kampuchiei Democrate a transmis, cu acest prilej, un călduros mesaj de prietenie tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea președintelui Prezidiului de Stat al Kampuchiei Democrate, Khieu Samphan, urări de sănătate și fericire, de pace și progres poporului român prieten.Reamintindu-și cu plăcere și satisfacție de convorbirile purtate împreună la București, în 1974, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rindul său, un călduros salut lui Khieu Samphan, urări de succese și de sănătate, de bunăstare și pace poporului prieten din Kampuchia Democrată.între ministrul de externe român și viceprim-ministrul kampuchian au avut lpc convorbiri în cadrul cărora s-a procedat la un amplu schimb de informații asupra preocupărilor actuale ale țărilor lor. au fost analizate stadiul actual și perspectivele raporturilor de cooperare dintre cele două

e SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: ÎN MECIUL DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC
VREMEA RECE A ÎNGHEȚAT SCORUL LA 1-1Un adversar mai puternic decît Dinamo și mai puternic decît Sportul studențesc s-a pus în calea ambelor echipe, obligîndu-le să facă eforturi fizice cit pentru un meci internațional. Jucătorii s-au străduit, au luptat între ei și cu vremea rece, dar spectatorii au dat bir cu fugiții și s-au transformat în telespectatori, urmărind fără aplauze derbiul de toamnă al campionatului.După cum s-a văzut, echipele se pregătiseră pentru acest derbi, și-au luat fiecare măsuri suplimentare de precauție ca să nu piardă cumva ambele puncte. Cite cinci fundași, dintre care trei în centru, se găseau grupați în zonele de apărare imediată ; cite trei mijlocași vegheau în fața liniilor defensive ; mai rămîneau la socoteală numai doi jucători de fiecare echipă. Aceștia erau înaintașii, și e de mirare că ei au marcat două goluri. Le-au marcat tunarii echipelor, Dudu Georgescu (min, 5) și, respectiv, Octavian Ionescu (min. 53), semnind scorul egal de 1—1, scor de altfel drept și convenabil ambelor echipe.Astfel, un meci despre care unii credeau că va fi o dispută între cea mai bună înaintare (Dinamo — 28 goluri marcate în opt partide) șl cea mai bună apărare (Spprtul studențesc — 2 goluri primite în șapte partide) S-a dovedit in realitate conform
După ample lucrări de modernizare

Șoseaua Giurgiului a fost redată circulațieiîncepînd de sîmbătă, 16 octombrie, — după ample lucrări de modernizare, asemănătoare celor pe care le-au cunoscut în ultimii ani Colen- tina, Pantelimon, Armata Poporului, Dorobanți și Bulevardul Muncii — a fost redată circulației încă o mare arteră de penetrație în Capitală. Este vorba de principala ei poartă sudică, Șoseaua Giurgiului, căreia edilii și-au propus să-i confere în acest an atribute urbanistice noi, în consens cu cerințele actuale și de perspectivă ale acestei importante zone a orașului. Acum, cînd constructorii au ridicat semnul de interzicere a accesului autovehiculelor, din Piața Pieptănari și pînă la intersecția cu strada Luică, pe o distanță de 2,8 kilometri, drumul de periferie, colbuit, de odinioară, se înfățișează într-o cu totul altă ipostază citadină. îmbrăcată în asfalt, actuala șosea dispune de două fire de circulație pe sens (la care se adaugă și porțiunea rezervată liniilor de tramvai încorporate în pavaj). în același timp, ea a fost înzestrată și cu echipamente , dilitarQ corespunzătoare. Rețelele de apă, canalizare, termoficare și de alimentare cu energie electrică au 

țări și au fost abordate unele probleme internaționale.Au fost relevate cu deosebită satisfacție relațiile bune statornicite între cele două țări, sprijinul politic, diplomatic, material și moral acordat de România socialistă luptei eroice a poporului Kampuchiei Democrate împotriva intervenției străine, pentru independență națională și dezvoltare de sine stătătoare. A fost subliniat faptul că în prezent există toate premisele perțtru diversificarea și intensificarea legăturilor dintre cele două țări atît pe plan politic, cît și în dezvoltarea cooperării economice, tehnico-științifice și culturale, în interesul popoarelor respective, al cauzei păcii și securității internaționale.în cursul discuțiilor a fost relevată cu profundă satisfacție identitatea punctelor de vedere ale celor două guverne asupra problemelor internaționale majore contemporane, dorința și hot.ărîrea celor două țări de a-și aduce o contribuție activă la democratizarea relațiilor dintre state, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, astfel incit fiecare popor să aibă garanția dezvoltării sale libere, de sine stătătoare, potrivit propriilor aspirații și interese, precum și necesitatea promovării unei largi cooperări internaționale pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a 

cu ceea ce cred despre fotbal antrenorii și jucătorii celor două formații — un fotbal axat pe apărare a- glomerată, cu foarte multe pase la mijlocul terenului, atacurile însele desfășurîndu-se cu multe treceri laterale de balon, un fel de atac pe „trei sferturi", dar mult mai lent decît la rugbi. Și, firește, nici urmă de contraatacuri în adevăratul înțeles al cuvîntului. O remarcă pentru Răducanu — dacă apărarea studenților și-a creat un renume în sezonul de toamnă, apoi aceasta se datorează în bună măsură și portarului, ieri foarte prompt în cel puțin trei situații dificile.In clasamentul general, atît Dinamo (15 p.), cît și Sportul studențesc (13 p.) iși mențin pozițiile fruntașe și deocamdată inatacabile de alți con- curenți.Azi, pe același stadion „23 August" din Capitală, amatorii de fotbal vor vedea în cuplaj meciurile Progresul — U.T.A. (ora 15) și Rapid — Steaua. Partida din urmă va fi televizată, în direct, de Ia ora 17. In țară, de la ora 15, se vor juca partidele: F. C. Constanța — Universitatea Craiova, F. C. Argeș — S. C. Bacău, Jiul — A.S.A., F.C.M, Galați — Politehnica Iași, F. C. Bihor — Corvinul și F.C.M. Reșița — Politehnica Timișoara.
Valeriu MIRONESCU

fost supuse unor însemnate lucrări de refacere și modernizare. între străzile Toporași și Luică a fost ridicat un ansamblu de blocuri cuprinzînd a- proape 1 400 de apartamente, prevăzute la parter cu unități comerciale. Constructorii au fost ajutați de zeci de mii de locuitori ai sectorului 5, încheind lucrările edilitare prevăzute pentru acest an cu șase luni mai devreme. (Dumitru Tîrcob).
t V

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. * *

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică) : 
Valiza cu fluturi — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii școlilor gene
rale „Bijuterii muzicale". Diri
jor : Petru Andriesei — 11. (sala 
mică a Palatului Republicii So
cialiste România) : „După-amiezi- 
le muzicale ale tineretului". Con
cert de Trio — 18.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai — 11, Madame Butterfly —
19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea. FMurtina — 10,30. Soarele

’ Lbnfli‘eri-f19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10.30:19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 10, (sala Grădina Icoa
nei) : Elisabeta I — 15. A 12-a 
noapte r— 19,30.
©■ Teatrul Mic ; Mania posturilor
— 10.30, Viața e ca un vagon ? —
15,30, Rața sălbatică — 19,30.
© Teatrul Giulești (sala Studio 
74) : Caractere — 16, Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
<3 Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19.30.
©■ Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai
— 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Tigrișorul Petre — il.

21.45 Nota Do... în doi.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Drag mi-a fost omul frumos — 

melodii populare.
17,35 Marele și micul ecran.
19.00 în lumina reflectoarelor.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : „Blîndul 

Ben.
20,25 Orchestre simfonice.
21.15 Telex.
21.20 Pe teme economice.
21,40 Baladă pentru acest pămînt.
22,00 Pagini din creația lui Mozart, Ver

di și Enescu.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16,10 Film serial : Din tainele mărilor.
17,00 Fotbal : Rapid—Steaua (campiona- 

egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială de sinceră prietenie și stimă reciprocă care caracterizează raporturile dintre Romania și Kampuchia Democrată.Vizita în România a viceprim-ministrului pentru afacerile externe al Kampuchiei Democrate, Ieng Sary. a constituit o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri între cele două țări prietene.
★Viceprim-ministrul pentru afacerile externe al Guvernului Kampuchiei Democrate, Ieng Sary, a oferit sîm- bătă un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu.Au participat Aurel Duma, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. alte persoane oficiale române și kampuchiene.
★Sîmbătă după-amiază, Ieng Sary a părăsit Capitala. Pe aeroportul Otopeni a fost salutat de George Macovescu. de alți membri ai conducerii M.A.E. A fost prezent Ngo Taing Tykea, însărcinat cu afaceri ad-interim al Kampuchiei Democrate la București. (Agerprss)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Proba de spadă din cadrul campionatelor republicane de scrimă pentru tineret a fost, cîștigată de Mircea Rotaru (Constanța), cu 4 victorii in turneul final. Competiția se încheie astăzi la amiază, în Sala Floreasca II din Capitală, cînd se va disputa finala probei de sabie.• Hochei, în „Cupa României", astăzi la patinoarul „23 August" : Steaua — Dunărea (ora 16) și Dinamo — S. C. Miercurea Ciuc (ora 18,30).• La balcaniada de șah, după disputarea partidei întrerupte : România — Grecia 4,5—1,5. Dar, in ultimul meci, șahiștii noștri au pierdut cu 2—4 în fața celor din Bulgaria, cla- sîndu-se în final pe locul al treilea (14,5 p), după formațiile iugoslavă (17 p.) și bulgară (16 p.).• în turneul balcanic feminin (individual) pe primul loc s-au clasat trei șahiste : Polihroniade (România), Lemaciko (Bulgaria) și Marcovici (Iugoslavia), fiecare cu cite două puncte.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 octombrie. în țară : Vreme 
rece, mai ales în jumătatea de nord-est 
a țării, apoi în curs de încălzire ușoară 
începînd din sud-vestul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult poros în Criș.ana. 
Banat,, 'transilvania și Oltenia, unde 
temporar va ploua, iar în, r^st ploile .vor 
fi locale. în zona de rîîunte și în nord- 
estul țării, izolat se va semnala și la- 
poviță și ninsoare. Vînt moderat, cu in
tensificări la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, izolat mai 
coborîte în Transilvania și Moldova, 
unde condițiile atmosferice vor deveni 
favorabile producerii brumei. Maximele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai 
ridicate în ultimele zile. în București : 
Vreme rece, mai ales în primelă zile, 
cînd cerul va prezenta înnorări mai 
accentuate. Ploaie de scurtă durată. 
Vînt moderat, cu intensificări îndeosebi 
la începutul intervalului. Temperatura 
va crește ușor în ultima zi.

Avertizare : în ultimele două nopți 
temperatura minimă va coborî și sub 
zero grade în Moldova și estul Transil
vaniei. unde condițiile atmosferice devin 
favorabile producerii brumei și, local, 
înghețului la sol.

tul național — divizia A). Transmi
siune directă.

19,00 Documentar TV : ,,De ziua ener- 
geticienilor".

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt.
20,25 Film artistic : „Draga mea Cle

mentina". în distribuție : Henry 
Fonda, Linda Darnell, Victor Ma
ture. Regia : John Ford.

22,00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,45 Matineu simfonic.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului.

Cronica z
Sîmbătă seara, in stu

dioul Radioteleviziunii româ- Pg a avut loc concertul laureaților celei de-a treia ediții a Festivalului cintecului ostășesc „Te apăr și te cint, patria mea".La concert au asistat general-colo- nel Ion Coman, ministrul apărării naționale, Constantin Potîngâ, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., prim-adjunctul și adjuncți ai ministrului apărării naționale, personalități ale vieții cultural-artistice, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești din Capitală, un numeros public.Concertul laureaților a fost precedat de festivitatea premierii celor mai valoroase lucrări. Distincțiile au fost înmînate de general- maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale, secretar a! Consiliului Politic Superior al armatei.La reușita concertului și-au dat concursul corul și orchestra Ansamblului artistic „Doina" al armatei, orchestra de muzică ușoară și corul de copii ale Radioteleviziunii române, corurile ostășești ale Școlii militare de muzică. Regimentului de gardă și „Albatrosul" al marinei militare, cu- noscuți soliști vocali.
Deschiderea stagiunii tea

trale 1976-1977 a înregistrat, sîmbătă seara, cîteva premiere din dramaturgia originală și clasică universală. Teatrul Giulești a prezentat piesa „Hotel Zodia gemenilor" de Valentin Munteanu, în regia lui Tudor Mărăscu. Pentru săptămîna viitoare, același teatru anunță premiera: „Regele Ioan" de Friedrich Diirren- matt.Deschiderea noii stagiuni a Teatrului „Nottara" a avut loc, în aceeași zi, la Casa de cultură din Rm.
cinema

Ultima noapte a singurătății : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.
• Dosarul Gericarov : SCALA — 
9,30; 11,30; 13.45; 16,15; 18.30; 20,45.
• Mica sirenă : CAPITOL — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
>• Ultimele zile ale verii : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BU
ȘEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
• Aeroport ’75 : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Osînda : COTROCENI — 10;
12,30; 15; 17,30; 20, MIORIȚA — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30. FLAMURA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

De ce nu pot să fiu cuminte : 
FLAMURA — 9.
• Diamante pe roți : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Noaptea americană : EFORIE
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
GRIVIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20,15.

Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
TIMPURI NOI — 9; 12,30; 16;
19.15.
• Cei patru mușchetari : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20.45, FAVORIT — 9,15; 11,3 0 */■ 
13,45; 16; 18.15; 20,30. ’
• Apașii : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
©■ Pisicile aristocrate : DOINA — 
9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Dacă tace cîntărețul : FESTI
VAL — 9,15; 11,30; 13.30: 16; 18.15;
20.30.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
© Orient Express : FEROVIAR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Katina : UNIREA — 16: 18; 20.
• Țara îndepărtată : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15: 20,30,
MELODIA — 9: 11,15; 13 30; 16;
18.15; 20.30. MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Micul indian : BUCEGI — 15,30; 
17.45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 19.
• Nebună de legat: LIRA — 15,30; 
18; 20,15.

21.20 Patrie nemuritoare — versuri în 
lectura autorilor.

21,40 Selecțiupi din emisiunile de diver
tisment.

LUNI, 18 OCTOMBRIE 1976

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19.00 Teleglob.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cu chip de soare (II).
20,25 Floarea din grădină. Emisiune— 

concurs pentru tineri interpreți de 
muzică populară.

21.20 Să muncim și să trăim în chip 
comunist.

i I e iVîlcea cu spectacolul „Carambol" de Ion D. Șerban, pus în scenă de Dan Nasta. In sala Magheru, stagiunea se va inaugura cu premiera „Henric al IV-lea“ de Shakespeare.Casa de cultură a orașului Giurgiu a găzduit premiera „Muza muzicii ușoare", o poveste a muzicii u- șoare românești de George Sbârcea. în regia lui Harry Negrin, cu care Teatrul „Ion Vasilescu" și-a început noua stagiune.Teatrul Național din Craiova și-a deschis noua stagiune cu tragedia shakespeariană ,.Macbeth", a cărei regie este semnată de Florica Mălu- reanu.
în cadrul relațiilor de co

laborare culturală dintre 
România și Japonia, MuzeuI de artă din Cluj-Napoca găzduiește în aceste zile expoziția de gravură japoneză din secolele XVII—XX, organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste. în colaborare cu Fundația japoneză pentru promovarea schimburilor internaționale.Expoziția reunește, într-un ansamblu de mare valoare artistică, gravura tradițională și cea contemporană japoneză, permițînd cunoașterea evoluției sale stilistice, adînca ei umanitate.

La „Muzeul Olteniei" din
Craiova a fost vernisată sîmbătăexpoziția „Istoria tiparului in Oltenia", acțiune organizată în întîmpi- narea aniversării cuceririi independenței de stat a României și împlinirii a 70 de ani de la răscoala țăranilor din 1907. Sînt prezentate peste 200 de obiecte, în majoritate originale, tipărituri, începînd din secolul al XVIII-lea și pînă acum, utilaje și scule de tipografie și de legătorie.
•• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
FERENTARI — 14,30; 16.
• Aripi puternice : FERENTARI
— 18; 20,15.
• Pintea : PACEA — 16: 18; 20, 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.

Program de desene animate : 
PACEA — 14,15.
• Texas, dincolo de rîu : GIU
LEȘTI — 10; 15.30; 17.45; 20.
• B. D. intră în acțiune : CRÎN- 
GAȘI — 17.

Cangurul : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.
• Cei 13 de la Barletta : VOLGA
— 8,45; 11; 13,15; 15.30: 18; 20,15.
• Comedie fantastică : VIITORUL
— 15.30; 18; 20,15.

Romanță pentru o coroană: MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,15.

teatre

UNIUNEA COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

Preocupări privind compoziția socială 
a partidului

Ziarul „BORBA“ a publicat recent textul unei convorbiri cu AH 
Șukria, membru al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, in legătură cu preocuparea condu
cerii U.C.I. pentru îmbunătățirea permanentă a compoziției partidului.Uniunea Comuniștilor, ca forță politico-ideologică conducătoare in societatea iugoslavă și ca avangardă a clasei muncitoare din Iugoslavia, înregistrează o ascensiune continuă pe planul consolidării din punct de vedere organizatoric și al pregătirii politico-ideologice, precum și în domeniul înfăptuirii sarcinilor ce decurg din Programul U.C.I., în. special din hotărîrile Congresului al X-lea.U.C.I. are astăzi un efectiv de peste 1 300 000 de membri, iar structura sa se îmbunătățește pe zi ce trece. Astfel, din totalul de membri, muncitorii reprezintă peste 28 la sută, tinerii 28,5 la sută, iar femeile 21,6 la sută.Problema ponderii muncitorilor în rindul membrilor U.C.I. trebuie să se afle în centrul atenției noastre. Structura socială și de clasă a U.C.I. nu este o problemă de statistică, ci o problemă politico-ideologică esențială. O a doua latură a acestei probleme constă în pregătirea muncitorilor pe planul politico-ideologic și al acțiunii pentru realizarea cu succes a sarcinilor concrete. Deci nu este vorba numai de primirea unui număr mai mare de muncitori, ci de o mai bună pregătire a lor din punct de vedere politico-ideologic, în așa fel incit să fie capabili ca. prin intermediul U.C.I., să participe în mod calificat, critic și creator la viața politică a țării, să militeze pentru traducerea în viață a politicii partidului.La o recentă ședință a Comisiei Comitetului Executiv s-a analizat situația și activitatea organizațiilor de partid din 37 de mari orașe, unde se înregistrează și cea mai mare concentrare a obiectivelor economice,

PARTIDUL COMUNIST DIN JAPONIA

Pentru un front unit al forțelor progresiste
Ziarul „AKAHATA", organ al P. C. din Japonia, a publicat in ul

tima vreme o serie de documente ale partidului care subliniază ca una 
din cerințele prioritare ale momentului politic constituirea unui front 
unit al tuturor forțelor progresiste. La recentul său congres. Partidul 
Comunist din Japonia a adoptat o rezoluție in care, intre altele, se 
arată :„Singura cale pentru depășirea crizei actuale rezidă înțr-o schimbare progresistă a politicii, prin formarea unui front unit al tuturor forțelor progresiste și stabilirea unui guvern de coaliție democratică".Consultările in problema frontului unit, asupra cărora s-a căzut de a- cord la întîlnirea de la 8 aprilie dintre președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenji Miyamoto, și președintele P.S.J., Tomomi Narita, s-au dovedit a fi de însemnătate istorică, prin aceea că răspund așteptărilor cercurilor largi ale poporului. In acest sens, viitoarele alegeri generale constituie o mare bătălie politică, la scară națională, care vor decide cursul politicii în următorii ani. „în această bătălie politică importantă. partidului nostru îi revine misiunea istorică de a-și îmbunătăți pe mai departe linia și activitățile sale politice, prin cumularea înțelepciunii tuturor membrilor săi, de a da avînt maxim energiei întregului partid și de a cîștiga astfel o mare victorie și un mare avans".Ziarul publică, de asemenea, declarațiile președintelui Prezidiului C.C. al P.C.J. pe marginea unui alt document intitulat. „Pentru edificarea unei Japonii noi, democratice, neutre și pașnice, pentru formarea unui front unit, instaurarea unui guvern de coaliție democratică și pentru transformarea democratică a politicii naționale a Japoniei" : „Este de cea mai mare importanță — a subliniat Kenji Miyamoto — faptul că, pentru a promova 

deci a clasei muncitoare. A reieșit că ponderea muncitorilor în organizațiile de partid din marile orașe este mai mică decît ponderea lor pe ansamblul U.C.I. O asemenea situație trebuie modificată sistematic și organizat. Trebuie primiți muncitorii angajați direct în procesul de producție ; de cea mai mare importanță este ca organizațiile de bază să urmărească activitatea și comportarea membrilor atit la locul de muncă, cit și în societate, în acțiunile de masă, în activitatea organizațiilor social-politice.Este firesc ca Uniunea Comuniștilor să se reînnoiască cu cadre tinere, pentru că apar în permanență noi și noi generații de tineri. Primirea lor în partid generează modificări pozitive în structura de vîr- stă a membrilor de partid. Astfel, numai în perioada anului trecut, tinerii au reprezentat 71,5 la sută din numărul total de membri primiți.In acest cadru, în centrul atenției noastre trebuie să se afle și primirea in partid a producătorilor agricoli. Organizațiile de partid existente la sate trebuie să depună eforturi maximo în această direcție. Și cu acest prilej trebuie să subliniem că o deosebită atenție trebuie să se acorde compoziției naționale aU.C.I., în special în mediile sociale unde trăiesc mai multe naționalități.Avînd în vedere esența politică și ideologică a acțiunii de primire de noi membri pentru dezvoltarea U.C.I., îmbunătățirea compoziției sociale a partidului trebuie să fie o preocupare a noastră de durată, care să nu aibă caracterul unei campanii — se subliniază în încheierea convorbirii.

mișcarea frontului unit în Japonia, trebuie să intensificăm lupta comună în toate domeniile în cadrul unei mișcări de masă. Trebuie să avem in vedere importanța acestor . lupte și să facem eforturi pentru intensificarea lor. In'dotiieniul mișcării sindicale există prriblcme complete, dar trebuie să se acorde o importanță deosebită revendicărilor majore ale muncitorilor. Astfel, pot fi depășite dificultățile și se poate veni în întîmpinarea revendicărilor maselor populare. Vrem să promovăm consultările cu Partidul socialist. Există unele deosebiri de păreri între noi, dar importantă este lupta comună a tuturor forțelor progresiste pentru dezvoltarea democratică a țării".Totodată, în documentul „Puncte In dezbatere privind administrația națională și politica de bază a P.C.J." se relevă : „Unirea pe plan național a forțelor progresiste va reprezenta un mare succes, care poate deschide o cale nouă. In prezent, Partidul liberal-democrat (de guvernămînt) se află într-o criză profundă. Dacă se realizează unirea forțelor progresiste, vor fi posibile formarea frontului unit progresist, care să se bucure de sprijinul majorității poporului japonez, și instaurarea unui guvern de coaliție democratică, înțelegînd această posibilitate și perspectivă, trebuie să desfășurăm o activitate intensă, pentru a răspunde dorinței poporului japonez. Aceasta este cauza pentru care luptă P.C.J. și cerem Partidului socialist să lupte alături de noi".
(Urmare din pag. I)fructelor, pentru mai buna aprovizionare a populației — analiză materializată prin publicarea proiectului de lege care, potrivit practicii democratice a partidului nostru, este supus dezbaterii publice, consultării maselor largi.

Importante măsuri 
pe linia perfecționării 

legislației și a 
progresului socialDe fapt, același spirit democratic se reflectă și în propunerile care urmează să fie supuse legiferării privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste, pe bază de concurs sau examen.în general, stăruința preocupărilor pentru întărirea legalității și perfecționarea cadrului legislativ al țării, astfel ca acesta să slujească tot mai eficient progresul economico-social, iși găsește multiple forme de expresie — prin stabilirea de sarcini pentru mai buna cunoaștere, organizarea aplicării și controlul înfăptuirii hotărîrilor de partid și a legilor țării, prin măsurile privind îmbunătățirea instruirii practice a elevilor și studenților, ca și prin elaborarea unei legi referitoare la îmbunătățirea structurii învățămîn- tului liceal, astfel ca absolvenții să dobindească o calificare profesională certă in timpul studiului, care să le permită imediata angajare în activități productive. Aceste măsuri, de natură să asigure o deplină ordine și claritate în problemele integrării invățămîntului cu producția și să garanteze îndeplinirea cu succes de către învățămîntul liceal a rolului de furnizor de cadre utile pentru progresul societății, au fost primite cu o largă aprobare de cetățeni, 

conștienți că ele vor asigura un caracter tot mai eficient învâțămîntu- lui nostru, vor deschide tinerei generații cimp larg de activitate practică, creatoare, în slujba înfloririi patriei.Preocupările conducerii partidului pentru continua perfecționare a vieții noastre sociale sînt puternic reliefate și de analizarea în Comitetul Politic Executiv a hotăririlor privind creșterea rolului femeii în viața economică, politică și socială a țării. Hotărîrile adoptate cu acest prilej stabilesc trecerea de îndată, pe bază de programe concrete, la promovarea în funcții de conducere de partid și de stat, ca și in organizațiile de masă și obștești a unor cadre din rindul femeilor, subliniind totodată necesitatea aplicării, de către toate instituțiile de stat, organele și organizațiile de partid și obștești, a unor măsuri concrete pentru mai buna pregătire și perfecționarea pregătirii profesionale și politice a femeilor, concomitent cu asigurarea în continuare a condițiilor de ocrotire și protecție a muncii, de înlesnire a activităților gospodărești și educative.Diversitatea acestor probleme — avînd ca fir conducător sau ca factor comun spiritul democratic, grija pentru om, pentru asigurarea unor condiții de optimă afirmare a personalității membrilor societății noastre — într-un cuvint umanismul socialist — dă o imagine elocventă a laborioasei activități a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în concordanță cu obiectivele de ansamblu ale Programului P.C.R. privind continua perfecționare a vieții economico-so- ciale.
Coordonate ale 

prieteniei și colaborăriiDezbătînd probleme de cea mai mare însemnătate pentru mersul înainte al societății noastre socialiste, 

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat, în același timp, rezultatele recentelor întîlniri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășii Todor Jivkov și Edward Gierek, cărora le-a dat o înaltă a- preciere. Comitetul Politic Executiv a aprobat întru totul înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns cu prilejul acestor întîlniri, subliniind că ele se înscriu ca un valoros aport la întărirea, pe mai departe, a conlucrării frățești româno-bulgare și
CRONICA SĂPTĂMÎNlh

internă și internațională
teromâno-polone, în interesul accelerării construcției socialiste în țările noastre, marcînd, totodată, contribuții de seamă la creșterea prestigiului și influenței socialismului în lume, la crearea acelui climat general de pace, înțelegere și cooperare internațională pe care îl doresc toate popoarele.Comuniștii, întreaga noastră națiune socialistă iși însușesc intru totul aceste aprecieri, exprimindu-și hotă- rirea de a acționa neabătut și in viitor pentru dezvoltarea și aprofundarea continuă a prieteniei, alianței și colaborării strînse, indestructibile cu țările socialiste, orientare programatică a cărei rodnicie viața o atestă în permanență.Concomitent cu această linie fundamentală, România promovează activ relații și contacte largi cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. în concordanță cu cerințele coexistenței pașnice. Agenda politică a săptămînii a consemnat, în acest sens, vizita în România a 

regelui Baudouin, în continuarea fructuosului dialog la nivel înalt ro- mâno-belgian, inițiat cu patru ani în urmă, cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Belgia. Fără a ne propune să reluăm comentariul apărut în numărul de ieri al ziarului, putem caracteriza succint acest eveniment ca pe un nou moment de referință în analele bunelor raporturi dintre România și Belgia, ilustrare concretă a dorinței comune de a da dimensiuni mai largi cola

borării pe plan bilateral, cit și în cimpul vieții internaționale.Țara noastră este, totodată, gazdă, în aceste zile, a primului ministru al Guvernului Republicii Democratice Sao Tome și Principe și a viceprim- ministrului pentru afacerile externe al Guvernului Kampuchiei Democrate. Iși găsesc astfel o nouă confirmare ampla deschidere spre cele mai diverse meridiane a politicii externe a României socialiste, solidaritatea in fapte cu statele care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătătoare, consecvența cu care țara noastră iși aduce contribuția, alături de toate forțele revoluționare, la întărirea marelui front antiimperialist al popoarelor.
Repere fundamentale 
pe agenda 0. BJ. U.Au luat sfîrșit dezbaterile generale ale sesiunii O.N.U. Și-au 

expus punctele de vedere asupra problemelor majore care frămintă contemporaneitatea șefii a 134 de delegații, registrul pozițiilor exprimate fiind foarte întins, opiniile privind căile de rezolvare a acestor probleme cît se poate de diverse. Dincolo însă de această diversitate de păreri, practic, în toate intervențiile se regăsesc unele teme prioritare — în primul rînd imperativele consolidării cursului nou, aflat incă 

la început, spre destindere și înțelegere internațională, ale lichidării decalajelor care apasă tot mai greu pe umerii unei mari părți a omenirii, ale trecerii neîntîrziate la măsuri efective de dezarmare și, în primul rînd. de dezarmare nucleară, ale edificării unei noi ordini economice și politice internaționale, ale creșterii rolului O.N.U. pe arena mondială. Și este un motiv de firească satisfacție să se constate că tocmai acestea sînt marile probleme pentru a căror rezolvare România militează in modul cel mai consecvent — inclusiv prin prezentarea la sesiunea trecută a celor trei importante documente de poziție — după cum în multe din propunerile sau sugestiile făcute in luările de cuvint se intîlnesc ideile cuprinse în aceste documente. Aceasta reflectă încă o dată caracterul realist al pozițiilor țării noastre, faptul că ele sînt în consonanță cu marile cerințe ale epocii.

Evoluțiile 
din Orientul Mijlociu 

și Africa australăȘtirile sosite din Liban au consemnat și in această săptămînă ciocniri militare soldate cu vărsări de singe și noi distrugeri. Cercurile Ligii arabe consideră, totuși, că reuniunea la nivel înalt preconizată a se deschide luni la Cairo — precedată de reuniunea restrînsă programată a avea loc la Riad — ar putea constitui un pas înainte pe calea reglementării îndelungatei și tragicei crize din Liban. Opinia publică din țara noastră, legată prin vechi și trainice relații de prietenie cu popoarele țărilor arabe, iși exprimă speranța că, treeîndu-se peste diferendele existente, se va a- junge la încetarea grabnică a ostilităților și realizarea unei înțelegeri între forțele politice și sociale din această țară, care să asigure pacea, integritatea și suveranitatea statului libanez.Intr-o altă zonă „caldă", în Africa australă, a continuat să se desfășoare o intensă activitate politică în legătură cu apropiata conferință constituțională în problema rhodesiană. Liderii poporului Zimbabwe au declarat că este inadmisibil ca, in perioada de tranziție preconizată, controlul a- supra armatei și poliției să rămină în miinile reprezentanților populației albe, precizînd că transferul de putere către populația majoritară africană trebuie să includă toate instrumentele guvernării. Concomitent, în Republica Sud-Africană au fost reluate cu vigoare demonstrațiile împotriva apartheidului. Marcarea „Zilei internaționale de solidaritate cu deținuții politici din Africa de Sud" 

a prilejuit în întreaga lume ample manifestări în sprijinul lichidării discriminărilor rasiale, exprimarea convingerii că nu este departe ziua cînd steagul libertății va flutura deasupra întregului continent african.
încordări pe frontul 

social în lumea 
capitalistăIn diferite țări ale lumii capitalului — Spania, Italia, Japonia — au fost anunțate, în ultimele zile, noi măsuri de austeritate, paralel cu majorarea prețurilor la o serie de bunuri și servicii de largă utilitate. Prin esența lor, aceste măsuri — care se adaugă celor similare adoptate anterior în alte țări, ca Franța, Anglia, Danemarca ș.a. — sînt de natură să se răsfrîngă, în primul rind, asupra nivelului de trai al maselor largi. Așa se și explică intensificarea manifestațiilor de protest și acțiunilor greviste ale oamenilor muncii din aceste țări, care, ridicindu-se în apărarea drepturilor lor vitale, cer ca încercările de ieșire din criza economică să nu se facă pe seama intereselor lor vitale, ca păturile avute să suporte o parte corespunzătoare a consecințelor decurgind din măsurile de austeritate.Fapte, evenimente, evoluții — petrecute intr-o singură săptămînă pe diverse meridiane — nelipsite, în u- nele cazuri, de sinuozități și contradicții, dar care, în ultimă instanță, converg într-o singură direcție — a intensificării proceselor de transformări sociale și întărire a forțelor păcii, dreptății și libertății.

Eugen FLORESCU 
Romulus CĂPLESCU
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Dezbaterile generale ale sesiunii O.N.U.

au evidențiat:

Nu există necesitate mai acută 
decit trecerea la măsuri efective 

de dezarmareDezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară, au constituit un punct esențial al covîrșitoa- rei majorități a cuvîntărilor rostite în cadrul dezbaterilor*  de politică generală — încheiate joi.

Ora 10,30 seara. 
Pe unul din canalele 
televiziunii se transmi
te un film. Trei 
gangsteri jefuiesc o 
bancă și ufid doi poli
țiști. Impactul gloan
țelor este prezentat 
în prim plan. Am 
însă impresia că sce
nele respective nu 
sînt prea reușite. Nu 
se pot compara cu fil
mul „Nashville" vă
zut cu o seară înain
te. Cit de clar s-a pu
tut distinge în acest 
film singele care țiș- 
nea din rana tinerei 
cîntărețe de muzică u- 
șoară, ucisă cu un 
glonț tras din apro
piere de unul din 
spectatori ■'

Tot seara trecută 
am văzut și „Ultima 
zi a figurantului", in 
care mulțimea sfîșia 
cu miinile goale un 
actor de film, cu pri
lejul unei premiere de 
gală la Hollywood. Nu 
știu de ce, dar acest 
ultim film mi-a rea
mintit de o piesă, vă
zută acum cîteva zile, 
„Equus" („Calul"), po
vestea unui băiat care 
se amuza scoțind ochii 
cailor cu un piron as
cuțit. După ce am ie
șit de la teatru, deși 
am fi vrut să facem 
puțină mișcare, am 
luat totuși un taxi, 
pentru că ziarele a- 
nunțaseră la rubrica 
„Fapt divers" uciderea 
unui pieton de către 
doi bandiți înarmați, 
în imediata apropie
re a casei in care 
locuim ; asasinii au

Dezbaterile au reliefat — după cum subliniau reprezentanții nu numai ai țărilor socialiste, ci și ai Indiei, Braziliei, Danemarcei, Sri Lankăi etc. — insatisfacția opiniei publice datorită faptului că, în ciuda unor inițiative pozitive luate de Adunarea Generală a O.N.U., a pozițiilor și propunerilor unor state, nu s-a înregistrat nici un progres semnificativ în domeniul reducerii arsenalelor militare, cursa înarmărilor sporind in intensitate. Un șir de miniștri de externe, îndeosebi din țările socialiste și țările în curs de dezvoltare și nealiniate, s-au referit cu date și cifre concrete la gravele pericole pe care cursa înarmărilor le prezintă pentru pacea și securitatea generală, imensele sale consecințe negative pe plan economic și social.Reprezentanții multor țări în curs de dezvoltare — între care cei ai Siriei, Pakistanului, Argentinei, Gha- nei, Beninului — abordînd problema dezarmării în relație directă cu strategia „celui de-al doilea deceniu al O.N.U. pentru dezvoltare", au arătat concludent că, în timp ce sume imense se cheltuiesc pentru înarmări, fondurile destinate dezvoltării economice a țărilor rămase în urmă descresc continuu. Astfel, s-a amintit că in 1975 cheltuielile militare mondiale au înghițit circa 300 miliarde dolari a- nual, in timp ce asistența financiară acordată țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare de către statele industrializate s-a cifrat doar la 20 miliarde dolari, deci a 15-a parte.Potrivit unor statistici citate în plenară, între 1945 și 1975, 81 de state au fost atrase în 119 războaie locale, care au avut loc pe teritoriile a 69 de țări — în majoritatea lor țări în curs de dezvoltare. Aceasta a dus la implicarea lor în importul de arme.' Drept urmare, transferul de armament greu către statele „lumii a
DATE SEMNIFICATIVE RELEVATE ÎN TIMPUL DEZBATERILOR

• între 1945 și 1975 au avut loc 119 RĂZBOAIE locale pe 
teritoriile a 69 DE ȚĂRI, în majoritatea lor țâri în curs de 
dezvoltare.

• Pentru ARMAMENTE : 300 MILIARDE DOLARI ANUAL ; 
pentru ASISTENȚA FINANCIARĂ ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZ
VOLTARE — numai 20 MILIARDE dolari.

• Stocurile de bombe și de încărcaturi nucleare acumulate 
în prezent sînt echivalente cu 15 TONE DE EXPLOZIV PENTRU 
FIECARE LOCUITOR al planetei noastre.

• Potrivit calculelor, REDUCEREA CU 50 EA SUTĂ a 
torțelor armate $1 a armamentelor numai ÎN EUROPA 
CENTRALA ar elibera fonduri de 20-25 MILIARDE DE 
POLARI âritnfi. AV&bStârsfuntâ afWgura LOCURI DÎ MUNCA 
pentru DOUA MILIOANE de mUiltltori. Cu această sumă 
s-ar putea construi ȘCOLI pentru 4—5 MILIOANE de elevi.

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul vizitei în R. P. 

UnyUrU, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Oancea, adjunct al ministrului român al afacerilor externe, au fost primiți de Andras Gyenes, secretar al C.C. al P.M.S.U. A fost efectuat un schimb de păreri privind relațiile dintre cele două țări vecine și prietene, precum și asupra unor probleme internaționale actuale.
Miting Iu Havana. Peste un milion de persoane s-au reunit la Havana pentru a asista la mitingul de doliu în memoria celor 73 pasageri care și-au pierdut viața în catastrofa de la 6 octombrie, cînd un avion cubanez s-a prăbușit în apele Mării Caraibilor, la cîteva minute după ce a decolat de pe aeroportul din Barbados. A luat cuvîntul Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului revoluționar, care a arătat că autorii atentatului care au provocat prăbușirea avionului sînt persoane avînd legături cu C.I.A. El a declarat că guvernul Cubei a hotărît să denunțe acordul cu S.U.A. privind pirateria aeriană, datorită faptului că partea nord-americană se face vinovată de nerespectarea prevederilor acestuia.
Biroul Politic al P. C.

FrailCCZ arata într-o declarație dată publicității că oamenii muncii francezi resping politica economică a guvernului, inspirată de marele capital. „Oamenii muncii francezi — se arată in declarație — consideră că această politică este nejustă, ineficientă și periculoasă, avind drept consecințe, printre altele, reducerea producției și creșterea șomajului. In același timp, în document este re-, 

treia" a crescut de 17 ori in perioada 1950—1975.Ținînd seama de toate aceste fapte, numeroși șefi de delegații s-au pronunțat pentru scoaterea negocierilor de dezarmare din imobilism și adoptarea de măsuri care să ducă, în final, Ia dezarmarea generală și totală.In această ambianță s-au bucurat și se bucură de ecou și aprecieri deosebit de pozitive propunerile cuprinse în programul de dezarmare, cristalizat de Congresul al XI-lea al P.C.R. șl care și-a găsit concretizare în documentul avansat de România sesiunii trecute a O.N.U. După cum a reieșit și din actuala dezbatere, sînt și rămîn actuale propunerile din acest program care vizează înghețarea și reducerea bugetelor militare ; interzicerea, reducerea treptată și, în perspectivă, lichidarea armamentului nuclear, crearea de zone de pace și colaborare, lipsite de arme nucleare ; măsuri de dezarmare și dezangajare militară, parțiale și la nivel regional ; interzicerea propagandei de război ; convocarea unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrate problemelor dezarmării.însemnătatea și actualitatea a- cestor propuneri reies și din faptul că mulți vorbitori au avansat în cuvîntările lor idei și sugestii similare cu acelea conținute în documentul românesc. Ecoul propunerilor românești este demonstrat și de faptul că una dintre ele — vizînd creșterea rolului O.N.U. în domeniul dezarmării — figurează, la această sesiune, ca punct separat al ordinii de zi. punct ce urmează a fi dezbătut în Comitetul politic.Este, indiscutabil, un deziderat general al popoarelor ca actuala sesiune a O.N.U., în urma impasului existent în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva și ținînd seama de caracterul stringent al problemei, să adopte măsuri hotărîte, de natură să transpună negocierile de dezarmare pe un făgaș nou, pozitiv, eficient.
C. ALEXANDROAIE

levat „marele succes al Zilei naționale a grevelor și manifestațiilor care au avut loc recent în Franța".
In sprijinul dezvoltării 

Africii. Cea de-a XV-a sesiune a Comitetului Executiv al Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Africa (C.E.A.) a luat sfîrșit prin adoptarea unui raport final și a unei rezoluții privind „mobilizarea tuturor resurselor în vederea înfăptuirii planului de dezvoltare a Africii", elaborat de C.E.A., în conformitate cu principiile noii ordini economice internaționale. Documentele subliniază necesitatea extinderii colaborării între toate instituțiile Națiunilor Unite, pentru ca acestea să-și poată duce cu succes acțiunile întreprinse pe plan regional privind propășirea multilaterală a popoarelor.
Referendumul din Filipi- 

ne or8anizat ieri, și-a propus ca scop aprobarea a nouă amendamente propuse Constituției filipineze din 1973, care să peșmită formarea unei adunări naționale interimare. Președintele Ferdinand Marcos a propus formarea unei adunări alcătuite din 120 de membri, urmînd să dispună de posibilitatea adoptării prin decret a măsurilor considerate necesare.
Oceanul Indian — zonă a 

păcii, securității și colabo
rării. această deviză se desfășoară la Madras (India) lucrările unei conferințe internaționale a tineretului și studenților. Convocată sub auspiciile F.M.T.D, și ale organizațiilor de tineret și studențești din India, conferința examinează probleme legate de extinderea participării tineretului la lupta pentru

Raporturile dintre state 
trebuie așezate pe baze 

noi, democratice 
Cuvîntul reprezentantului 

României în Comitetul 
pentru probleme juridice 

al Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 16 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale a trecut la dezbaterea raportului Comisiei de drept international, care abordează o serie de probleme de importanță majoră pentru așezarea raporturilor dintre state pe baze noi, democratice,Prezentînd poziția României, reprezentantul țării noastre, Ion Dia- conu, a relevat că, pentru a deveni cu adevărat un instrument al dezvoltării schimburilor economice și cooperării internaționale, al înlăturării discriminărilor și barierelor din calea circuitului mondial de valori materiale, clauza națiunii celei mai favorizate trebuie extinsă la toate statele lumii. Se impune, de asemenea, ca normele în curs de elaborare de către comisie să prevadă acordarea de preferințe generalizate tuturor statelor în curs de dezvoltare, creîndu-se astfel condiții de participare egală la schimburile internaționale.Vorbitorul a subliniat necesitatea elaborării și adoptării, în cadrul O.N.U., a unui cod de conduită cu caracter’universal, în care să fie statuate drepturile și îndatoririle fundamentale ale statelor. în încheiere, el a arătat că se impune, în orice împrejurări, necesitatea respectării dreptului suveran al popoarelor de a dispune în permanență de bogățiile și resursele lor naturale.
FOTO-ACTUALITATE

• „SOLIDARITATE I" Sub această lozincă, studenții albi au organizat, 
în fața clădirii Universității din Capetown, o mare demonstrație, expri- 
mindu-și protestul față de asasinatele de la Soweto și totodată 
sprijinul pentru lupta populației africane împotriva politicii de apartheid 
a regirpului de la Pretoria,,apjcaue ’iwuOimau t>

pace, securitate și colaborare între popoare.
Val de arestări în Tailan- 

da. Poliția și armata efectuează pe întreg teritoriul Tailandei masive arestări în rîndurile membrilor partidului comunist, simpatizanților partidului și, în general, ale celor cu vederi de stînga — relatează agenția Reuter, subliniind că acestea se înscriu într-un „plan sistematic menit să ducă la consolidarea regimului de dreapta, instaurat recent în această țară".
Un „Premiu pentru pace" din partea marilor ziare norvegiene, au primit două dintre inițiatoarele „Mișcării femeilor pentru pace" în Irlanda de Nord. Una din laureate — informează A.F.P. — a afirmat că fondurile vor fi utilizate în scopuri educative, pentru a se realiza o a- propiere între copiii familiilor protestante și catolice din Ulster.
O.P.E.C. va majora pre

țurile la țiței cu cel putin 10 la sută, a declarat ministrul vene- zuelean de finanțe Hector Hurtado, în acest scop, o reuniune a țărilor membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol urmează să aibă loc în luna decembrie.
Guvernul spaniol a h°- tărît să remită spre examinare Cor- tesurilor (Parlamentul) proiectul de lege privind reformele constituționale. Documentul menționat este însoțit de propunerile de modificare înaintate de Consiliul Național al Mișcării Naționale (Falanga) — singura formațiune politică a cărei activitate a fost permisă în timpul dictaturii lui Franco.

în ziua deschiderii reuniunii arabe de la Riad

încetarea ostilităților pe toate fronturile 
din Libanîn cursul zilei de ieri, agențiile de presă au semnalat că ostilitățile au încetat pe toate fronturile din Liban. Agenția Reuter, citind o declarație a ministrului de externe al Arabiei Saudite, a anunțat în acest sens că președintele Siriei, Hafez Al Assad, a ordonat trupelor siriene încetarea focului in Liban.La rîndul său, un purtător de cu- vînt al Ligii Arabe a declarat că forțele siriene și palestinene au acceptat, la cererea Arabiei Saudite, o încetare a focului. Din sursă pales- tineană s-a confirmat că Arabia Sau- dită a negociat o încetare de facto a focului, astfel ca „spiritul de bunăvoință să prevaleze la Conferința de la Riad".Toate cele cinci înalte oficialități participante la conferința restrînsă

Consultări în preajma Conferinței 
asupra problemei rhodesiene 

Deschiderea va avea loc la 28 octombrieDin Londra s-a anunțat amînarea, de la 25 la 28 octombrie, a deschiderii Conferinței de la Geneva asupra viitorului Rhodesiei. După cum s-a precizat, scjiimbarea datei a avut loc la cererea mai multor lideri ai populației de culoare rhodesiene.în preajma deschiderii conferinței, are loc o intensă activitate diploma-

Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a depus, sîmbătă, jurămîntul constituțional pentru un nou mandat prezidențial de șase ani — informează agenția M.E.N. Ceremonia depunerii jurămîntului a avut loc în fața Adunării Poporului. După cum se știe, desemnarea lui Anwar El Sadat pentru un nou mandat prezidențial a fost aprobată în cadrul unui referendum popular, organizat luna trecută. Șeful statului egiptean a numit, prin decret, pe Husny Mubarak în funcția de vicepreședinte al R. A. Egipt.
Intr-o declarație a P.C. 

din Chile )difuzată în capitala Mexicului, se arată că principala sarcină revoluționară a patrioților chilieni o constituie lupta pentru răsturnarea dictaturii fasciste și pentru restabilirea libertăților democratice în țară. Documentul apreciază că dictatura se menține la putere din cauza dezbinării forțelor antifasciste. P.C. din Chile cheamă toate forțele patriotice din Chile să acționeze împreună pentru restabilirea democrației și crearea unui nou guvern, în care să fie reprezentate toate forțele antifasciste.
Un monument în memo

ria lui Friedrich Engels va fi ridicat în orașul Wiippertal (Lan
împotriva discriminării față de femei

In Anglia s-a încheiat vineri, cu o victorie deplină, o îndelungată bătălie 
grevistă. Este vorba de conflictul de muncă de la o uzină din Middlesex care 
fabrică ștergătoare de parbriz pentru principalii producători britanici de auto
mobile. Cei 550 de lucrători ai uzinei au încetat lucrul pentru a protesta 
contra inegalității in ce privește salarizarea intre femei și bărbați. La aceeași 
muncă femeile erau plătite cu 6,5 lire sterline mai puțin decit bărbații. Greva 
a durat 21 de săptămâni, fiind considerată cea mai îndelungată acțiune ce a 
avut loc vreodată in Anglia din motive de discriminare pe criterii de sex. 
In cele din urmă, patronatul a fost nevoit să cedeze și să consimtă la înche
ierea unui acord care recunoaște principiul salariului egal la muncă egală — 
ceea ce este apreciat ca o victorie cu semnificație nu numai locală, dar și 
pe plan național, in lupta oamenilor muncii împotriva inegalităților care, în 
„societatea de consum", persistă sub cele mai diferite și rafinate forme.

arabă la nivel înalt, consacrată soluționării conflictului din Liban, au sosit în capitala Arabiei Saudite. Este vorba de președinții Egiptului, Anwar El Sadat, Siriei, Hafez Al Assad, și Libanului, Elias Sarkis, emirul Kuweitului, șeicul Sabah Al-Salem Al- Sabah, și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. La reuniune participă, de asemenea, regele Arabiei Saudite, Khalid.Secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, și-a exprimat speranța că această reuniune va contribui la reglementarea definitivă a crizei libaneze. Pe de altă parte, el a afirmat că această inițiativă va contribui la reușita reuniunii lărgite arabe la nivel înalt, prevăzută să înceapă luni, la Cairo.

tică. Astfel, președinții celor cinci state africane învecinate cu Rhodesia — Zambia, Tanzania. Mozambic, Angola și Botswana — urmează să se întrunească azi la Lusaka, pentru o trecere în revistă a situației din Rhodesia. Deși, după cum reamintește, într-un comentariu, agenția Reuter, reprezentanții acestor țări nu au fost invitați la Geneva, ele au un rol important în contactele diplomatice în contextul cărora urmează să se deschidă această conferință, în baza mandatului ce le-a fost încredințat de Organizația Unității Africane (O.U.A.) de a acționa în vederea încetării dominației minorității albe în Rhodesia.Pe de altă parte, primul ministru rhodesian, Ian Smith, a reafirmat hotărîrea regimului său de a încerca să se mențină cu orice preț la putere. într-un interviu acordat ziarului „Rhodesia Herald", el a precizat că „singurul lucru acceptat a fost acela de a participa la o conferință".
Echipajul navei cosmice 
„Soiuz-23“ se pregătește 

de reîntoarcere pe Pămînt
MOSCOVA. — Nava cosmică so

vietică „Soiuz-23“, la bordul căreia 
se află cosmonauta Viaceslav Zudov 
fi Valeri Rojdestvenski, a fost tre
cută, la 15 octombrie, ora 21,58, pe re
gim de apropiere automată de stația 
orbitală științifică „Saliut-5“. Din cau
za regimului necoordonat al activității 
sistemelor de conducere, cuplarea lui 
„Soiuz-23" cu „Saliut-5" a fost amî- 
nată — transmite agenția T.A.S.S. 
Echipajul se pregătește acum pentru 
reîntoarcerea pe Pămînt. Stafia or
bitală științifică „Saliut-5“ continuă 
zborul in regim automat.

dul Rhenania de nord-Westf alia). Monumentul va fi așezat într-unul din parcurile orașului natal al lui Engels.
Alegeri în Finlanda.Ale^- torii finlandezi se prezintă la urne duminică și luni pentru desemnarea consilierilor municipali. Deși cu caracter local, consultarea — transmite agenția U.P.I. — poate avea o influență puternică asupra situației politice interne.
Confruntare electorală pe 

micul ecran. In ora?ul texan Houston s-a desfășurat, vineri seară, o dezbatere televizată la care au participat candidații la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite — republicanul Robert Dole și democratul Walter Mondale. Agenția Associated Press menționează că este vorba de prima confruntare electorală organizată în acest fel în Statele Unite între candidații la vice- președinție.
Consiliul de Securitate și-a suspendat dezbaterile în problema Namibiei, hotărînd să-și reia lucrările luni. Reprezentanții țărilor africane au anunțat că vor prezenta un proiect de rezoluție care prevede stabilirea unui embargo asupra livrărilor de arme către R.S.A.

Cu prilejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din OctombrieMOSCOVA 16 (Agerpres). — La Moscova au fost date publicității chemările C.C. al P.C.U.S. cu prilejul celei de-a 59-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Oamenii muncii din Uniunea Sovietică sînt chemați să lupte pentru traducerea în Viață a hotărîrilor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S. și a programelor celui de-al X-lea

Plenara C.C. al Partidului 
Muncii din CoreeaPHENIAN 16 (Agerpres). — La Phenian s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, informează agenția A.C.T.C. La sfirșitul lucrărilor a luat cuvîntul Kim Ir Sen, secretar general al C.C al Partidului Muncii din Coreea, care a subliniat sarcinile de dezvoltare a agriculturii în perioada următoare.Dezbaterile din plenară au scos în evidență succesele dobîndite de agricultura R.P.D. Coreene în acest an, cînd s-au recoltat peste 8 milioane tone de cereale. Plenara a adoptat măsuri concrete în direcția creșterii producției agricole, fixîndu-se ca obiectiv realizarea unei producții de cereale de 10 milioane tone. Au fost, de asemenea, planificate lucrările de irigații și de îmbunătățiri funciare.

Plenara conducerii 
P. C. GermanDUSSELDORF. La 16 octombrie au început, la Diisseldorf, lucrările celei de-a 4-a plenare a conducerii Partidului Comunist German.Pe ordinea de zi a plenarei se află dezbaterea sarcinilor ce stau în fața P.C. German în urma recentelor alegeri pentru Bundestag, măsurile ce vor trebui să fie luate de guvernul vest-german în vederea asigurării locurilor de muncă, combaterii inflației, îmbunătățiririi asigurărilor sociale și înlăturării lipsurilor din domeniul educației și învățămîntului.în cadrul plenarei, președintele P.C. German, Herbert Mies, a prezentat un raport. 

„Și acum, noapte buna, 
dragi telespectatori !"
Săptămânalul „NEW YORK TIMES MAGAZINE" publică, sub semnă

tura cunoscutului ziarist Russel Baker, foiletonul cu titlul de mai sus, 
satirizind valul actelor de violență care asaltează zilnic pe cetățeanul de 
rînd american prin intermediul micului ecran, în general al mijloace
lor de răspîndire in masă a informațiilor — presă, teatru, cinemato
graf, cărți ș.a.

i

vîrît apoi cadavrul 
în portbagajul unui 
automobil furat, pe 
care l-au abandonat 
lingă intrarea unui 
spital ; deși unul din 
picioare ieșea afară 
din portbagaj, nimeni 
n-a observat acest lu
cru timp de cîteva 
ore.

...Mă uit mai depar
te la filmul din aceas
tă seară. Minune, au 
trecut zece minute și 
nu s-a mai tras nici un 
foc de armă. Profit de 
răgaz ca să răsfoiesc 
puțin ziarul. A, uite 
un fapt interesant : un 
tînăr și-a ucis tatăl cu 
un glonte, a fost 
eliberat pe cauțiune, 
s-a întors acasă și așa, 
din senin, și-a ucis și 
mama, înjunghiind-o.

Filmul despre jefui
rea băncii este între
rupt pentru un anunț 
comercial. Se face re
clamă filmului „Cele 
trei zile ale condoru
lui". Iată, intr-adevăr, 
o secvență pasionan
tă : Robert Redford, 
urmărit de o bandă de 
asasini, care vor cu 
orice preț să-l lichi
deze.

Socotesc că am vă
zut destule scene de 
violență pentru o sin
gură seară și schimb 
canalul. Dau peste un 
jurnal de actualități. 
Ce credeți că se trans
mite ? Imagini de la 
înmormîntarea unui 
polițist ucis de un 
traficant de narcotice 
in momentul cînd voia 
să-l aresteze.

plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale.C.C. al P.C.U.S. adresează salutul său frățesc partidelor comuniste și muncitorești, popoarelor țărilor socialiste, popoarelor care luptă pentru independență și progres social, luptătorilor neînfricați împotriva imperialismului, pentru pace, democrație, independență națională și socialism.
Azi, alegeri 

în R. D. GermanăBERLIN —. Corespondentul Agerpres transmite : în încheierea dezbaterii populare din R.D. Germană, care a precedat alegerile pentru Camera populară, consiliile populare regionale și adunarea orășeneasca a deputaților din Berlin de duminică, Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., a prezentat, la Karl-Marx-Stadt, un bilanț al succeselor obținute în ultimii ani pe plan economic și social în R.D.G. și a schițat perspectivele dezvoltării țării în perioada următoare.Secretarul general al C.C. al P.S.U.G. a declarat că votul de duminică va fi un vot dat pentru pace și socialism, pentru continuarea politicii de ridicare permanentă a nivelului material și cultural al poporului. pentru întărirea multilaterală a R.D. Germane.
Reuniunea miniștrilor 
comerțului interior 
din țările membre 

ale C. A. E. R.PRAG A 16 (Agerpres). — La Praga a avut loc cea de-a 8-a ședință a Consfătuirii miniștrilor comerțului interior din țările membre ale C.A.E.R. Delegația română a fost condusă de tovarășul Jânos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior. Consfătuirea a examinat problemele de colaborare economică și tehnico-știin- țifică între țările membre ale C.A.E.R. în domeniul comerțului interior, care rezultă din programul de perspectivă al colaborării pe anii 1976—1980. S-a convenit asupra dezvoltării și perfecționării în continuare a schimbului de bunuri de larg consum pe linia comerțului interior. De asemenea, s-a efectuat un schimb de experiență privind problemele actuale ale organizării comerțului și alimentației publice. Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească.

Ca să mă relaxez 
puțin încep să răsfo
iesc ultimul „best sel
ler". Nimic nou, doar 
un viol descris în ter
meni foarte realiști.
Este a treia carte pe 
care o răsfoiesc in
ultimele două săptă- 
mîni și parcă toate
seamănă una cu alta 
ca două picături de 
apă.

Sună telefonul. E un 
vechi prieten, aviator 
militar, care îmi spu
ne că abia s-a întors 
dintr-un zbor de ruti
nă cu bombe nucleare 
la bord. Putem să ne 
întilnim miine ? — mă 
întreabă. Nu am timp 
să-i răspund deoarece 
o puternică explozie 
zguduie întreaga casă. 
Probabil niște tero
riști care au aruncat 
în aer un edificiu ad
ministrativ.

Tocmai în acel mo
ment se termină și e- 
misiunea la televizor. 
Crainica urează, cu 
voce suavă : „Noapte 
bună, dragi telespec
tatori !“ Sting lumina, 
mă uit sub pat să văd 
dacă nu este ascuns 
vreun răufăcător, apoi 
mă așez în pat cu re
volverul alături pe 
măsuța de noapte și 
rămîn cu privirile pi
ronite pe fereastră — 
pindind vreo umbră 
suspectă — pînă cînd 
mi se închid pleoapele. 
După o seară atît de 
plăcută nu poate să 
mă aștepte, firește, de
cit un somn la fel de 
plăcut.

• EXPEDIȚIE OCEA- 
NOGRAFICĂ INTERNA
ȚIONALĂ. Șapte țări ale lumii — U.R.S.S., S.U.A., R.F.G., Anglia, Franța, Canada și Japonia — vor participa la un proiect de explorare și sondare 
a fundului oceanului mondial pentru a studia structura în profunzime a planetei, deplasarea continentelor ș.a. De asemenea, oamenii de știință din aceste țări vor prospecta zăcăminte de petrol și gaze fundul oceanelor. de pe

• PROTEINE DIN
TUTUN. Oameni de științăde la Centrul de cercetări agricole din Beltsville (S.U.A.) au extras din frunzele de tutun o valoroasă proteină, care ar pu
tea deveni o importantă sursă

alimentară. Valoarea proteinei extrase, afirmă ei, este comparabilă cu cea a laptelui și o depășește pe cea a boabelor de soia. Obținută printr-un proces asemănător celui întrebuințat la rafinarea zahărului din trestie sau sfeclă, proteina amintită are perspective promițătoare. între altele, se crede că ea ar putea fi folosită ca adaos la unele alimente sărace în substanțe proteice. Extragerea proteinei nu împiedică utilizarea tutunului pentru a fabrica țigări.
• MANUSCRISELE 

LUI HEMINGWAY. Ernest Hemingway a lăsat un număr impresionant de manuscrise — a declarat văduva marelui scriitor, Mary Welsh Hemingway, într-un interviu acordat unei publicații literare din Boston.

Ea a precizat că, în timpul petrecut în locuința sa din apropiere de Havana, Hemingway a scris un mare număr de lucrări rămase în manuscris, păstrate într-un seif al unei bănci din capitala Cubei. Agenția Associated Press reamintește că de la moartea scriitorului, în 1961, au fost publicate patru lucrări postume.
• HOBBY NEOBIȘ

NUIT are americanul Plenie Wingos : mersul de-a-ndarate- lea. Bătrînul, azi în virstă de 81 de ani, practică —spre stupoarea trecătorilor — mersul „ca racul" din pură plăcere, după cum susține el. Aceasta nu înseamnă că nu a ajuns la veritabile performanțe : el are la activul său un marș de 12 800 km prin America de Nord și Europa, realizare care, la vre-

DE i? PREȚ U TIN DENI
mea ei (1931—1932), i-a adus înscrierea numelui său în „Cartea Guinness a recordurilor". Neobositul mărșăluitor a pornit din nou la drum. Traseul, in lungime de 620 km, a început la 1 august la San Francisco și este prevăzut a se încheia, în aceste zile, la Santa Monica. Din echipamentul său fac parte ochelari prevăzuți cu oglinzi retrovizoare...

® CEL MAI ÎNDE
PĂRTAT CORP CERESC. Un grup de astronomi australieni a descoperit un nou quasar, considerat ca fiind corpul ceresc cel mai îndepărtat de planeta noastră identificat pînă în prezent. El a precizat că

pentru a ajunge pînă la noi, lumina emisă de acest quasar a avut nevoie de 10 miliarde de ani.
• CINEMATOGRAF 

COMPUTERIZAT. Proiec- tul unui cinematograf fără case de bilete, fără controlor și fără operatori urmează a fi realizat la Moscova, în actuala sală de proiecție „Erevan". în locul caselor de bilete vor fi portițe automate, ca la metrou, care se deschid la introducerea monedei. Pe un tablou luminos, deasupra intrării, se indică permanent numărul locurilor libere. Aparatele de proiecție sînt dotate cu dispozitive automate care efectuează toate operațiu

nile, inclusiv rebobinarea filmelor. La ora indicată în program, computerul-„operator“ pune în funcțiune aparatul de proiecție. Și la ieșire ușile au dispozitive speciale, care se deschid într-un singur sens.
• PLAN URBANISTIC 

ANTIC. O descoperire, considerată senzațională, au făcut arheologii austrieci pe șantierul unui oraș antic din apropiere de Linz. Pe un olan, cu dimensiunea de 60X40 cm, dintr-un acoperiș de locuință, ei au descifrat planul general al orașului, întocmit cu 1600 de ani în urmă. Excelent „îndreptar" pentru arheologi, acest plan permite să fie identificate amplasamentele fostelor clădiri din așezarea romană : un atrium, terme, alte construcții. Un interes deosebit a suscitat repre

zentarea în planul orașului a unui teatru. Forma sa, de semicerc perfect, este deocamdată unică pe teritoriul Austriei. Specialiștii se așteaptă și la alte surprize, pe măsura efectuării săpăturilor, bineînțeles urmînd riguros planul pe care întîm- plarea l-a scos la iveală.
• INCENDIILE FO

RESTIERE - BILANȚ 
GREU. în primele 10 luni ale anului, incendiile au distrus, în Franța, 120 000 hectare de păduri — relevă statistici publicate recent. Aceasta reprezintă un greu tribut plătit secetei îndelungate din timpul verii, ca și, în multe dintre cazuri, neglijenței omului. E posibil ca anul acesta să se atingă în ce privește incendiile în păduri un nedorit record : într-un număr de 15 departamente cel mai

greu afectate, suprafețele forestiere devastate sînt de cinci ori mai mari, comparativ cu media anuală în perioada 1970—1975.
• CÎND „FAMILIILE" 

COSEI NOSTRA SE ÎM
BRACĂ ÎN DOLIU... Car- lo Gambino, supranumit și „patronul patronilor" al Cosei Nostra (mafia americană) a decedat la locuința sa din Long Island, statul New York, în virstă de 74 de ani. Potrivit unor surse ale poliției, dispariția lui Carlo Gambino riscă să declanșeze la New York un nou război între familiile mafiote, el reușind să țină sub autoritatea sa, după moartea în închisoare în 1969 a unui alt șef al mafiei, Vito Genovese, cele cinci grupări ale vestitei Cosa Nostra din New York.
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