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Prezent în mijlocul oamenilor muncii 

de la sate, pe frontul luptei 

împotriva efectelor intemperiilor
La Scornicești, unda s-au obținut 20 000 kg porumb la hectar

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a îndemnat la intensificarea eforturilor, la muncă mai bine
organizată, a dat importante indicații privind stringerea
și depozitarea neintîrziată, fără pierderi, a întregii recolte

• Secretarul general al partidului a analizat, în comune 
din județele Teleorman, Olt și Argeș, mersul lucrărilor agricole 
în lumina cerințelor imediate și a perspectivelor dezvoltării 
agriculturii noastre socialiste

e în primă urgență - stringerea legumelor, concomitent 
cu transportul porumbului și recoltarea sfeclei de zahăr

@ Prin aplicarea agrotehnicii avansate, a tehnologiilor 
agricole superioare, prin extinderea irigațiilor și a mecanizării, 
cîmpia Olteniei să devină un nou Bărăgan al țării

o Au fost examinate totodată probleme majore ale 
transformării unor comune în centre economice complexe, 
cu o largă activitate agroindustrială

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și-a consacrat ziua de marți examinării, la fața 
locului, a modului cum se acționează în aceste zile în agricultură pentru încheierea cît mai 
grabnică și fără pierderi a recoltărilor, pentru* punerea la adăpost în cel mai scurt timp a 
roadelor acestei toamne, analizînd, totodată, în cadru] vizitei de lucru, unele probleme prio
ritare, actuale și de perspectivă, de o deosebită însemnătate pentru bunul mers al activității 
și îndeplinirea prevederilor cincinalului în această ramură a economiei naționale.

Secretarul general al partidului a survolat, la bordul unui elicopter, județele Teleor
man, Olt și Argeș, controlînd, pe o distanță de circa 400 de kilometri, situația unor întinse 
suprafețe agricole, ritmul lucrărilor ce se desfășoară în împrejurările deosebite create de 
starea vremii.

tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit pe ogoarele comunelor Purani 
și Drăgănești-Vlașca, din județul 
TELEORMAN, la Stoicănești, Văleni 
și Scornicești, din OLT, precum și in 
zona legumicolă a Leordenilor, din 
ARGEȘ. Secretarul general al parti
dului s-a întîlnit cu conducătorii or
ganelor locale de partid și de stat, cu 
membrii comandamentelor județene 
și comunale pentru executarea lu
crărilor agricole, cu conducătorii con
siliilor intercooperatiste și cooperati
velor agricole de producție, cu lu
crătorii ogoarelor, discutînd și stabi
lind. împreună cu el, căile și moda
litățile menite să asigure stringerea 
și depozitarea urgentă a întregi* re
colte. în același timp, depășind ca
drul strict al examinării situației de 
moment, secretarul general al parti
dului a abordat un șir de aspecte 
majore, de mare importanță, ale dez
voltării agriculturii, modernizării și 
creșterii eficienței producției agri
cole și, pe această bază, ale transfor
mării cooperativelor agricole de pro
ducție și comunelor în unități și cen
tre economice complexe, cu o largă 
activitate agroindustrială de valori
ficare superioară a producției agri
cole și a altor materii prime.

Pretutindeni, în numeroasele sale 
popasuri din cursul acestei vizite, 
care a durat mai bine de șase ore, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intîmpinat de oamenii muncii cu 
calde manifestări ale sentimentelor de 
stimă și dragoste. Lucrătorii ogoare
lor, aflați în mare număr pe cîmp, au 
salutat cu deosebită însuflețire pre
zența secretarului general al parti
dului, exprimîndu-și voința fermă de 
a-i urma întotdeauna îndemnul și e- 
xemplul de muncă fără preget pen
tru înflorirea patriei și ridicarea bu
năstării întregului popor.

Pe ogoarele comunei PURANI, unde 
secretarul general al partidului a fost 
intîmpinat de Cornel Onescu, prim- 
•ecretar al Comitetului județean Te

La Stoicâneștl; chiar de pe paturile de tulpini, porum bul trebuie imediat transportat și depozitat

leorman al P.C.R., și de Marin Nedea, 
președintele consiliului intercoopera- 
tist, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de stadiul recoltării legu
melor tîrzii de toamnă, fiind informat 
că, în cel mult o zi și jumătate, a- 
ceastă lucrare, la care participă în
treaga obște a comunei, va fi în
cheiată. Se vor completa astfel bu
nele rezultate obținute la cereale — 
peste 4 500 kg grîu și mai mult de 
6 500 kg porumb la hectar. Secreta
rul general al partidului, atrăgînd a- 
tenția că prima urgență o constituie 
stringerea legumelor, cere ca, în a- 
celași timp, să se intensifice trans
portul porumbului cules și aflat incă 
pe cîmp, să se asigure urgent depo
zitarea sa în pătiile și silozuri. Tot
odată, se apreciază că trebuie acțio
nat in același spirit de disciplină șl 
muncă asiduă și pentru recoltarea 
sfeclei de zahăr, a cărei producție 
se dovedește bună.

Intrînd apoi intr-un lan de porumb, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează de modul cum s-a comportat 
combina de recoltat realizată de in
dustria noastră. Bine — este răs
punsul — la o producție de 6 500 kg 
la hectar. însă noi am obținut pe 
unele tarlale peste 9 000 kg și, în 
aceste condiții, ește nevoie de com
bine cu performanțe tehnice supe
rioare.

A venit deci timpul să fie aduse 
îmbunătățirile corespunzătoare, astfel 
incit această combină să facă față 
unor producții și mai mari — pe 
care trebuie și aveți toate condițiile 
să le obțineți — subliniază secretarul 
general al partidului. Există posibi
lități să realizăm producții de 10 000 
kg porumb boabe la hectar și chiar 
mai mult.

în continuare, s-a mers la grădi
nile de legume din DRAGANEȘTI- 
VLAȘCA, unde, de asemenea, se 
aflau la lucru numeroși cooperatori 
pentru stringerea celei de-a doua re
colte de ardei și gogoșari. Stind de 
vorbă cu ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu află cu satisfacție că s-au 
obținut producții de 20 tone la hec
tar, tot ce se strînge acum, din cea 
de-a doua cultură de legume, fiind 
peste plan.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi în comuna STOICĂNEȘTI, unde, 
în întîmpinarea secretarului general 
al partidului, se aflau Angelo Micu- 
lescu, vicenrim-ministru și minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, Constantin Sandu, prim-secre- 

tar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R., și Dumitru Tudose, președin
tele C.A.P. Stoicâneștl.

Și în această comună, analiza în
treprinsă la fața locului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat priori
tate strîngerii recoltei de legume și 
depozitării porumbului în cel mai 
scurt timp.

Totodată, secretarul general al 
partidului, cercetind tarlalele cu po
rumb, a abordat unele probleme pri
vind aplicarea în cele mai bune con
diții a tehnologiilor acestei culturi, 
astfel încît să se asigure o densitate 
mai mare a plantelor la hectar și 
folosirea unor hibrizi de calitate su
perioară. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a' subliniat că Mi
nisterul Agriculturii, organele locale 
de partid și de stat trebuie să acțio
neze mai energic pentru a se res
pecta întru totul normele agrotehnice 
și tehnologiile stabilite, astfel încît, 
folosindu-se hibrizi cu mare poten
țial productiv, sistemul de însămîn- 
țare și extinderea mecanizării lucră
rilor de întreținere a culturilor să 
asigure de la bun început o mare 
densitate la hectar, mai ales pe te
renurile irigate, cîmpia Olteniei 
transformîndu-se intr-un nou Bără
gan al țării.

în continuare, secretarul general al 
partidului s-a întîlnit cu cooperatori 
din VĂLENI, care lucrau la stringerea 
și depozitarea sfeclei de zahăr. To
varășul Nicolae Ceaușescu, înconju
rat cu multă bucurie și dragoste de 
săteni, se interesează de modul cum 
și-au organizat munca, de rezultatele 
obținute.

— A venit iarna peste noi, tovarășe 
secretar general, dar nu-i nimic, noi 
să fim sănătoși, o biruim muncind !

— Foarte bine, răspunde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nimeni nu se îm
bolnăvește de muncă ! Să facem totul 
și să stringem întreaga recoltă ! Vă 
urez multă sănătate și mult succes 1

Exprimîndu-și bucuria șl mîndria 
pentru întîlnirea cu secretarul gene
ral al partidului, cooperatorii s-au 
angajat să răspundă îndemnurilor cu 
noi fapte de muncă, să nu precupe
țească nimic pentru a strînge roade
le cît mai repede, pentru a pune la 
adăpost întreaga recoltă.

Apreciind ca bună recolta obținu
tă, secretarul general al partidului 
subliniază și cu acest prilej posibili
tățile existente în valorificarea po

tențialului de care dispune agricul
tura noastră, pentru realizarea unor 
producții superioare de sfeclă de 
zahăr. în același timp se atrage 
atenția asupra Condițiilor favorabile 
existente aici pentru diversificarea 
culturii legumelor.

In continuare, secretarul general 
al partidului s-a aflat din nou în 
mijlocul celor ce muncesc și trăiesc 
în SCORNICEȘTI.

încă din primele momente ale 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a constatat cu satisfacție că toți lo
cuitorii comunei se află în aceste 
zile pe ogoare, acționînd cu toate 
forțele pentru stringerea grabnică a 
recoltei. Așa cum arăta președin
tele cooperativei, Vasile Bărbulescu, 
în următoarele 24 de ore se va în
cheia culesul viilor. Concomitent, se 
lucrează intens la recoltarea legume
lor. Porumbul, în grămezi imense — 
o parte din bogata recoltă din acest 
an — este pe cale să fie pus în pă- 
tule și silozuri. Aici, ca și în celelal
te comune vizitate, a reieșit în mod 
clar că prin folosirea tuturor forțelor 
și mijloacelor existente se poate asi
gura ca tot ce s-a obținut în cîmp 
să-și găsească locul in hambare în 
vederea bunei aprovizionări a popu
lației și valorificării de către indus
tria agroalimentară.

în același timp, vizita la Scorni
cești, comună binecunoscută în în
treaga țară pentru recoltele remar
cabile obținute și preocupările sale 
multiple, a depășit cadrul preocu
părilor curente din agricultură, dia
logul de lucru concentrindu-se asu
pra obiectivelor care prefigurează 
imaginea unui orășel agroindustrial, 
în acest sens, sînt edificatoare com
plexele avicole și celelalte sectoare 
zootehnice, întreprinderile de indus
trie alimentară create aici pentru 
valorificarea cărnii, atelierele de 
prelucrare industrială pe baza altor 
materii prime, serele și celelalte 
obiective vizitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat preocupările cooperativei 
privind dezvoltarea acestor sectoare 
și a atras atenția asupra necesității de 
a se avea permanent în vedere creș
terea eficienței economice, astfel in
cit prin crearea unor unități desti
nate valorificării superioare a pro
duselor agricole și a altor resursa
(Continuare în pag. a IlI-a)

Sute mii de oameni ai muncii 
răspund chemării perfidului, 

muncind cu hotărire și bărbăție 
pentru efectuarea tuturor 

lucrărilor impuse de condițiile 
deosebite o le ucestei toamne

Din întreaga țara, trimișii speciali și corespondenții 
„Scînteii" transmit relatări privind
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ACTIVITATEA PE ȘANTIERE-LA ZI
Pe marile platforme ale chimiei se acționează ferm pentru:

închiderea halelor, lucrul in două

Recomandările specialiștilor din 
Ministerul Construcțiilor 

Industriale

TEMPERATURILE MINIME ÎN TARĂ
TIMPUL RECE IMPUNE IN CONTINUARE 

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU PROTEJAREA 
PRODUSELOR AGRICOLE

si trei schimburi Dintre numeroasele lucrări care 
trebuie efectuate acum pe șantiere 
pentru a preintimpina efectele scă
derii accentuate a temperaturii, ing.

Nicolae Bîlcu, director adjunct în 
Ministerul Construcțiilor Industriale, 
menționează :

Brusca răcire a vremii a adus în 
prim-planul actualității, pe toate șan
tierele, problema asigurării imediate 
și integrale a condițiilor cerute de 
lucrul pe timp friguros. Ca și alte 
colective de construcție, lucrătorii 
Trustului de montaj pentru utilaje 
chimice din București — principala 
unitate de profil care acționează pe 
platformele chimiei — și-au început 
pregătirile de iarnă încă din lunile 
precedente ; sub directa îndrumare a 
conducerilor trustului și șantierelor, 
specialiștii au stabilit pentru fiecare 
punct de lucru programe de măsuri 
tehnico-organizatorice cuprinzătoare, 
cu responsabilități bine precizate, vi- 
zînd practic întreaga gamă de lu
crări ce urmează să fie realizate în 
sezonul rece.

în ultimele zile, ritmul pregătirilor 
b fost intensificat, în ordinea prio
rităților, punindu-se problema înche
ierii lor în cel mai scurt timp. Cum 
se acționează în aceste momente pe 
șantiere, ce mai trebuie făcut cu ra
piditate 7 — iată tema discuției pur
tate cu ing. Panait Ionescu, director 
tehnic al trustului menționat

— O primă direcție de acțiune o 
constituie verificarea și punerea la 
punct a tuturor surselor de căldură. 
Aceasta este principala noastră preo
cupare pe platformele chimice din 
Borzești, Arad, Tulcea ș.a., unde lu
crările de acest gen sînt executate 
în colaborare cu constructorii gene
rali respectivi.

Pe de altă parte, tot în comun cu 
constructorii, acționăm pentru închi
derea completă a halelor, cu scopul 
de a ne desfășura in continuare ac
tivitatea în spații închise. De pildă, 
pe șantierul Combinatului chimic din 
Craiova, la ora actuală, se execută 
Închiderea halei de conversie CO la 
amoniac ; pe platforma din Tg. Mu
reș sînt în curs de terminare închi
derile la hala de compresoare și se

pune la punct sistemul el de încăl
zire. Acolo unde închiderile nu pot 
fi, prin natura lucrărilor, definitive, 
cum este cazul halei de fabricație 
pentru alcool furfurilic de la Com
binatul chimic din orașul Victoria, a- 
pelăm la montarea provizorie de pa
nouri.

— Succesul acestor pregătiri im
pune aprovizionarea rapidă cu o se
rie de materiale speciale...

— Da, iar această operațiune se 
află într-o fază finală de desfășura
re. De pildă, pentru șantierul Com
binatului petrochimic din Pitești a 
fost procurată toată cantitatea de li
chid antigel prevăzută. Ne preocupă, 
totodată, asigurarea unei înalte efi
ciente economice în exploatarea in
stalațiilor de încălzire și a utilaje
lor de execuție în cursul iernii. Ca 
atare, la noile capacități de la Bor
zești, Săvinești și Combinatul chimic 
Bacău au fost sau sînt rapid reexa
minate proiectele de organizare de 
șantier, barăcile sînt grupate pentru 
o încălzire mai ușoară, drumurile de 
acces sînt complet amenajate.

— în ce stadiu se află pregătirile 
pentru asigurarea lucrului în două 
schimburi 7

— Pînă acum, am introdus două 
schimburi la activitățile de producție 
industrială-secundară, la lucrările de 
tratamente termice și, chiar în a- 
ceste zile, analizăm prin specialiștii 
detașați pe șantiere posibilitățile de 
extindere a schimbului doi și la alte 
categorii de lucrări. Scopul urmărit: 
transformarea lunilor friguroase în 
plin „sezon" de lucru pe marile plat
forme ale industriei chimice, pentru 
ca graficele de execuție, termenele 
de punere în funcțiune ale noilor ca
pacități să fie pretutindeni respec
tate.

Cristian ANTONESCU

• verificarea sprijinirilor de fundații
• evacuarea apei din gropile de fundare și de 

pe platforme
• grăbirea turnării betoanelor în fundații
• prepararea betoanelor cu apă caldă, cînd 

temperatura este mai mică de +5 grade Cel
sius

• protejarea betoanelor cu prelate, folii de po
lietilenă, saltele de vată minerală, pentru a se 
elimina pierderile de căldură

• în cazul formării poleiului, împrăștierea de ni
sip sau sare la punctele de lucru situate la 
înălțime

• protejarea îmbinărilor dintre prefabricate cu 
folii de polietilenă

• acoperirea punctelor de lucru unde se exe
cută suduri

• izolarea hidrofugă a acoperișurilor
• urgentarea lucrărilor de închidere a halelor

Exemplul bunului gospodar
Pe șantierul întreprinderii „Steaua 

roșie" din București (în fotografie), 
ritmul activității de construcții nu a 
scăzut deloc, în ciuda condițiilor at
mosferice vitrege.

— O atenție deosebită am acordat-o 
Închiderii exterioare a halelor de pro
ducție și a anexei tehnico-sociale — ne 
spunea Pompiliu Hîncu, șeful lotului 
de construcții — incit lucrările se pot 
desfășura în continuare în mod nor
mal. Turnările de betoane le facem 
deocamdată neprotejate. în cazul în 
care temperatura va scădea sub mi
nus șase grade vom folosi rogojinile 
și foliile de polietilenă pentru acope
rire, cu care sintem aprovizionați, iar

încălzirea se va face cu cocsiere sau 
cu radianți electrici.

în timp ce ne aflam pe șantier, e- 
chipa de dulgheri, condusă de A- 
lexandru Kaprozi, lucra intens la 
cofrarea plăcii de la etajul 8 al anexei 
tehnico-sociale, aflată la cota + 25 
metri. Cu toate că frigul, dar mai a- 
les vîntul puternic nu încetau nici un 
moment, oamenii din echipa lui mun
ceau fără preget. Concomitent, alte 
echipe lucrează la montarea instala
țiilor tehnologice : ventilații, încălzi
re, instalații electrice ș.a.

Foto-text : Ion Moldoveanu

Ieri, pe șantierul întreprinderii „Steaua roșie" din București
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Publicam mai sus o situație pe țară a temperaturilor minime din cursul nopții de 18/19 
octombrie — temperaturi cu totul neobișnuit de scăzute pentru acest sezon. Desigur, pe 
teritoriul fiecărui județ s-au înregistrat minime diferite, în funcție de condițiile locale ; harta 
înregistrează minimele absolute, de natură să afecteze cel mai mult starea produselor 
agricole.

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE

în cursul zilei de Ieri am solicitat tovarășului Octavian Berbecel, șeful laboratorului de agrometeoro- 
logie din cadrul institutului de specialitate, o prognoză meteorologică pentru următoarele 24 de ore. Iată, pe 
scurt, precizările făcute :

• Momentul culminant al perioadei deosebit de reci și umede din ultimul timp e în 
curs de depășire.

■ • Are Ioc o slăbire treptată a intensității viatului $1 a precipitațiilor în țumătatea de 
est a țării.

• în zonele vestice și sud-vestice ale țării — Crișana, Banat, Oltenia —, partea cen
trală și vestică a Munteniei, ca și in nordul Maramureșului și Moldovei, precipitațiile 
vor avea caracter local.

• Se va înregistra un proces lent de ameliorare a vremii, prin reducerea treptată 
a intensității viatului și creșterea moderată a temperaturii, Îndeosebi la amiază.

Așadar, pe tot cuprinsul țării, condițiile atmosferice vor permite intensificarea ritmului 
la toate lucrările agricole de sezon. Precizăm însă că perioada de ameliorare — deci favo
rabilă efectuării acestora — va fi, în general, de scurtă durată.

SE IMPUNE AȘADAR O FOLOSIRE CÎT MAI EFICIENTĂ A FIECĂRUI MINUT FAVO
RABIL.

Suplimentar, importante 
cantități de fontă

Furnaliștii țării au produs supli
mentar, pînă la această dată, peste. 
215 000 tone fontă. Cele mai mari can
tități de metal peste prevederi au fost 
realizate la Combinatul siderurgic din 
Galați. Astfel, siderurgiștii gălățeni 
au realizat, peste planul la zi, mai 
mult de o treime din plusul de fontă 
înregistrat pe ramură — succes care 
se datorează exploatării la parame
tri înalți a agregatelor și aplicării 
unor noi studii tehnice elaborate re
cent de specialiștii combinatului. Suc
cese importante în depășirea sarcini
lor de plan sînt raportate și de fur- 
nalistii Hunedoarei, care au produs 
suplimentar peste 70 000 tone fontă, 
precum și de cei din Reșița, care au 
realizat pînă acum peste prevederi a- 
proape 25 000 tone fontă.

Succesele minerilor 
din Turț

Harnicul colectiv de muncă al celui 
mai tinăr bazin minier din Tara Oa
șului — Exploatarea minieră Turț — 
a majorat la un milion și jumătate 
valoarea producției globale obținute 
peste prevederile planului pe acest 
an. Acest spor are la bază creșterea 
productivității muncii, al cărei nivel 
planificat a fost depășit cu 7 pro
cente. Totodată, minerii de Ia Turț au 
redus cheltuielile materiale la mia de 
lei producție-marfă cu 146 lei, ceea 
ce constituie un argument cert pen
tru realizarea unui volum sporit de 
beneficii.

Piese asimilate 
în fabricația proprie 

întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb Lugoj a înscris în acest

an în nomenclatorul de fabricație 
peste 800 de repere și piese noi des
tinate industriei textile, produse rea
lizate de specialiștii unității și care 
înlocuiesc cu bune rezultate pe cele 
similare din import Cu acestea, 
gama sortimentală produsă.de între
prindere a ajuns la peste’ 6 000 de 
tipo-dimensiuni de repere și piese 
de schimb pentru utilaje de țesut, 
filat, tricotat, cusut și altele. Recent, 
aici a început producția unor noi 
mașini pentru industria de încălță
minte, utjlaje care întrunesc carac
teristici tehnico-constructive și func
ționale superioare.

Sporește volumul 
mărfurilor exportate

• întreprinderile industriale din 
Județul Bacău au încheiat în acest 
an contracte de colaborare cu fir
me importatoare din peste 60 de țări 
ale lumii, cărora le livrează circa 
800 produse de diferite tipuri. Cea 
mai mare pondere o dețin substan
țele chimice pentru combaterea dău
nătorilor din agricultură și silvicul
tură, soda caustică, hîrtia, țesăturile 
din lină și fire tip bumbac, mașini- 
le-unelte, mobila și obiectele de uz 
gospodăresc, încălțămintea. în pe
rioada parcursă din acest an, uni
tățile băcăuane au furnizat benefi
ciarilor externi cu aproape 50 la sută 
mai multe produse decît în perioa
da corespunzătoare a anului trecut.

• Datorită îmbunătățirii continue 
a calității confecțiilor și a onorării 
la timp și în bune condiții a con
tractelor încheiate, numărul benefi
ciarilor întreprinderii de confecții 
din Botoșani a crescut treptat, astfel 
încît, astăzi, și volumul exportului a 
sporit simțitor. Pentru anul viitor, 
creatorii întreprinderii au realizat o 
gamă diversă de modele din țesături

de lînă și bumbac în amestec cu po- 
liester, ușoare și comode, capabile 
să satisfacă cele mai diferite exi
gențe. între acestea se disting noile 
modele de cămăși, bluzoane, panta
loni tip sport, piese complete.

• Noi și importante succese în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
export consemnează și colectivele 
din tînăra industrie a Harghitei. în 
rîndul colectivelor cu cele mai bune 
realizări la acest capitol se înscriu 
metalurgiștil din Vlăhița, construc
torii de mașini de la Miercurea Ciuc, 
făurarii de mobilă din Toplița, pre
cum și forestierii harghiteni — co
lective care și-au depășit sarcinile de 
plan la zi cu peste 15 milioane le, 
valută. Succesele se datoresc diver
sificării producției de mașini și uti
laje, de mobilă și alte produse soli
citate de diferiți beneficiari străini.

• îndeplinindu-și înainte de ter
men sarcinile de plan ce le-au re
venit în acest an la producția desti
nată exportului, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Fabricii mixte de in
dustrie locală din Curtea de Argeș 
s-au angajat ca pînă la finele peri
oadei amintite să livreze suplimentai 
beneficiarilor externi produse în va
loare totală de peste 1 000 000 lei 
valută.
• Preocupați de valorificarea su

perioară a produselor pădurii, silvi
cultorii maramureșeni au livrat la 
export 1 400 tone fructe de pădure și 
102 tone ciuperci comestibile recol
tate prin centrele specializate, obți- 
nînd astfel aproape 2,5 milioane lei 
valută. în prezent se fac intense pre
gătiri pentru declanșarea campanie! 
culesului castanelor, a căror recoltă 
se anunță a fi deosebit de bogată.

Energie electrică 
mai multă, din 

combustibil economisit
• Mobilizîndu-și toate forțele pen

tru onorarea exemplară a angaja
mentelor asumate în întrecere, co
lectivul întreprinderii „Electrocen- 
trale" din București obține, lună de 
lună, importante succese. întreaga 
depășire a planului de producție 
globală — peste 6 la sută în trei tri
mestre — a fost obținută pe seama 
creșterii productivității muncii. Ca 
urmare, s-au furnizat sistemului 
energetic național, peste prevederi, 
189 milioane kWh. De consemnat și 
faptul că sporurile menționate au 
fost înregistrate în condițiile obține
rii unor economii de aproape 22 000 
tone combustibil convențional.

• La rîndul lui, colectivul de 
muncitori și specialiști al întreprin
derii electrocentrale de la Borzești 
a furnizat suplimentar economiei na
ționale, de la începutul anului, circa 
152 milioane kWh, în condițiile eco
nomisirii a peste 1 200 tone combus
tibil convențional. Succesul se dato
rează utilizării la întreaga capacitate 
a mașinilor de forță, cit și îmbună
tățirii indicilor de exploatare a mo
toarelor de mare capacitate.

• Indeplinindu-și Încă de pe acum 
sarcinile de plan ce le-au revenit în 
acest an la producția de energie 
electrică, muncitorii, inginerii și teh
nicienii Uzinei electrice de la Govora 
s-au angajat ca, pînă la finele pe
rioadei amintite, să producă supli
mentar peste 200 milioane kWh. 
Acest succes este rezultatul acțiuni
lor întreprinse de harnicul colectiv 
al unității în direcția folosirii cu 
randament sporit a turboagregatelor 
din dotare, efectuării, într-un timp 
mai scurt și la un nivel calitativ su
perior, a reviziilor și reparațiilor.

Realizări 
ale cooperației’ 

de consum
Paralel cu comercializarea u- 

nui mare volum de produse in
dustriale. bunuri de consum si 
mărfuri alimentare, unitățile U- 
niunii județene Teleorman a 
cooperativelor de consum si-au 
extins o serie de sectoare pro
ductive; primele 
ale anului au fost încheiate cu 
însemnate depășiri la principa
lii indicatori de plan. Prin mă
surile luate pentru reprofilarea 
unităților de alimentație publi
că si diversificarea producției 
de produse culinare, de la în
ceputul anului si pînă la sfîr- 
șitul lunii septembrie, vinzările 
au fost cu 15 milioane lei mai 
mari decit în aceeași perioadă 
a anului trecut. Pentru aprovi- 

_ zionarea populației s-au li
vrat in rețeaua comercială cu a» 
mănuntul cantități corespunză
toare de mărfuri diversificate, 
specifice sezonului : țesături 
groase, tricotaje, confecții. în
călțăminte. borcane din sticlă, 
conservant si altele. Concomi
tent cu dezvoltarea producției 
de bunuri de consum si a re
țelei de desfacere a fost lărgi
tă si sfera serviciilor către popu
lație. Rețeaua de alimentație pu
blică. unitățile de prestări de 
servicii, atelierele de reparații, 
de frizerie, coafură și altele a- 
coperă practic aproape întreg 
județul. în prezent, in Teleor
man funcționează peste 800 de 
unităti de producție și prestări 
de servicii" (Ion Toader).

trei trimestre

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., marți a sosit în Capitală 
o delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de tovară
șul V. I. Konotop, membru al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Conducerii 
centrale a asociației, care va parti
cipa la lucrările Conferinței pe țară 
a Asociației române pentru legături 
de prietenie cu U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați , de tovarășii 
Teodor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului
A. R.L.U.S., de membri ai 
General A.R.L.U.S.

Au fost prezenți, de
B. I. Minakov, însărcinat 
a.i. al U.R.S.S. la București, membri 
ai Ambasadei sovietice.

General 
Consiliului
asemenea, 
cu afaceri

t V
PROGRAMUL I

15,00 Fotbal : Sportul studențesc—Schal
ke 04 (R.F.G.)

16,50 Teleșcoală.
17,35 Bijuterii muzicale.
18,00 Bucureștlul necunoscut : Polifonia 

la unlnson. Colecția de artă com
parată : dr. Slătineanu.

18.15 Cintec din Teleorman.
18,45 Tribuna TV.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cadran mondial.
20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 

tori" :Vaslli Lanovol, Innokenti 
Smoktunovski în filmul „Ana șl 
comandorul".

21,55 Un cintec prin ani
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL a
20,00 O viață pentru o Idee : Dlmltrle 

Brândză (1846—1895).
20,30 Opera bufă „La serva padrona". 

de Pergolesi.
21.20 Telex.
21,25 Universitatea TV.
22,00 Din lirica universală. „In suflet 

cleștarul și-n inimă cinstea" (Poe
zie arabă clasică din sec. VI—XI).

Cronica
Cea de-a lll-a Sesiune a 

Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică 
româno-pakistaneză și‘a în* 
ceput, marți, lucrările. După a- 
naliza rezultatelor obținute pînă 
în prezent în colaborarea și coo
perarea economică dintre cele două 
țări, delegațiile analizează noi po
sibilități de dezvoltare a colabo
rării și cooperării economice re
ciproc avantajoase, în domenii de in
teres comun, în principal în indus
tria construcțiilor de mașini și în 
cea petrochimică.

Delegația română 
Florea Dumitrescu, 
țelor, iar delegația 
Rana Mohammad Hanif Khan, minis
trul federal al finanțelor, planifică
rii și economiei.

★

O manifestare culturală 
consacrată celei de-a Xll-a 
aniversări a proclamării in-

zilei

ac-

este condusă de 
ministrul finan- 
pakistaneză de

dependenței naționale a 
Republicii Zambia 3 fost 
ganizată, marți după-amiază, de 
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Li
gii române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

A fost prezent Ferdinand E. 
Mwanza, consilier al Ambasadei Re
publicii Zambia la București.

Cu această ocazie, Tiberiu Tomc- 
sanyi, redactor la Radioteleviziunea 
Română, a împărtășit impresii de 
călătorie din Zambia.

or-
In-

★

Cea de-a IV-a ediție a 
T.I.B. a Pr°grar|aat, marți, zilele 
R. D. Germane, Marii Britanii și 
Danemarcei, prilejuite de participă
rile oficiale ale acestor țări la ma
nifestarea economico-comercială din 
Capitala României.

De la Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății aduce la cu

noștința celor interesați că organi
zează la data de 6 decembrie 1976 un 
concurs pentru obținerea de către 
medicii primari a gradului I, iar la 15 
decembrie 1976 un concurs pentru ob
ținerea gradului II. La aceste con
cursuri se pot prezenta medicii pri
mari gradul III care îndeplinesc con
dițiile prevăzute de Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea 
concursului pentru obținerea 
medicii primari a gradelor 
aprobat prin Decretul nr. 
publicat în Buletinul Oficial 
iulie 1976.

de către 
I șl II, 
244/1976, 
nr. 74/23

La concursul pentru obținerea gra
dului I se publică un număr de 511 
locuri ; iar la concursul pentru obți
nerea gradului II un număr de 851 
locuri.

Dosarele de înscriere la concurs în 
vederea obținerii gradului I sau II se 
depun pînă Ia 30 noiembrie 1976 in
clusiv. înscrierea la concurs se face 
numai în specialitatea în care medi
cii lucrează efectiv.

Informații suplimentare privind or
ganizarea și desfășurarea acestor con
cursuri se pot lua de la direcțiile sa
nitare, compartimentele de speciali
tate din ministerele cu rețea sanitară 
proprie și de la Ministerul Sănătății.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de jaz. cu 
formația McCoy Tyner din S.U.A. 
— 20.
•> Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital extra
ordinar Daniile Safran — violon
cel (U.R.S.S.), Anton Ghinsburg 
— plan — 20.

• Opera Română : Walkiria — 19. 
•> Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) ; 
Elisabeta I — 19.30.
• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul dramatic Galați (la sala 
Teatrului Mic) : Chlrlța in pro
vincie — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cn 
palate — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : „Pe-un picior de plai" 
— 19.30.

*. Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Un băiat istef și un rege 
nătăflet — 17.

cinema
• Lumină pe colină : PATRIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20 45.
• Oameni respectabili : SCALA — 
8,30; 11; 13.15; 16; 18,30; 21. FES
TIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

•< întoarcerea marelui blond: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,15; 16,15; 18,30; 20,30. FA
VORIT — 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20,30, PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Ultima noapte a singurătății :
CENTRAL - 9,15; 11,30; 13.45; 16;
13,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15:
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Cei 13 de Ia Barletta : VICTO
RIA — 9.30: 12,15: 14.45: 17,15; 20. 
MIORIȚA — 9: 11.30; 14: 17: 19,30. 
•- Osînda : GRIVITA — 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18; 20,15, DRUMUL
SĂRII — 15 30; 18; 20,15. AURORA 
— 9; 11,45; 14,45; 17,15; 19,45.

• Mica sirenă : CAPITOL — 10; 
12; 14; 16.
• Marile speranțe : CAPITOL — 
18; 20,15.
• Tinerețe fără bătrînețe : DOI
NA — 13,30; 16; 20.
•* Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11,30; 18.
• Cei patru mușchetari : FERO
VIAR — 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.
• Aeroport ’75 : CASA FILMULUI 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.

Apașii : LUMINA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20.
• Dacă tace cintărețul : EXCEL

SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Noaptea americană : EFORIE
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
PROGRESUL — 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.

Pisicile aristocrate : PROGRE
SUL — 9.
• Pintea : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
RENTARI - 18; 20,15.
• Romanță pentru o coroană : 
FERENTARI — 15,30.

Țară Îndepărtată î BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.15, TO
MIS — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

• Dosarul Gericarov : BUCEGI — 
15,30; 17,45; 20.
• Ultimele zile ale verii : GIU
LEȘTI — 15,30; 17,43; 20, COTRO- 
CENI — 10; 12.30; 15; 17,30; 20,
FLOREASCA — 15.30; 18: 20,15.

Cînd vine septembrie : UNIREA 
— 16; 18; 20.
• Prietenii mei, elefanții : DA
CIA — 9; 12,30: 16; 19,15.
® Pinocchio : PACEA — 14,15.
e* Un loc sub soare : PACEA — 
16: 18; 20.
• Evadarea : CRÎNGAȘI — 17.
• Familia Dulscy : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.

Orient Express : GLORIA — 
9; 11,45; 16,15; 19.15.

• Katina j MOȘILOR — 16; 18;
20.
• Cangurul : POPULAR — 15,45; 
18; 20.
•< Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
15.45: 18; 20.
• Soarele alb al pustiului s COS
MOS — 18; 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : COSMOS — 15,30.
•< Melodiile cartierului: FLACARA 
— 15 30; 18: 20.
• Suflete condamnate : ARTA — 
15,30: 17.45; 20.
O Mihai Viteazul : VITAN — 
15.30: 19,30.

Aripi puternice : RAHOVA — 
16; 18; 20.

produs%25c4%2583.de


SdNTEIA — miercuri 20 octombrie 1976 PAGINA 3
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In timpul vizitei de lucru a secretarului general al partidului; Imagini din comunele Vâlenl, Leordeni și Drdgdnești-Vlașca

(Urmare din pag. I)
locale să se creeze condiții pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai 
și de civilizație a localităților rura
le, a bunăstării întregului popor.

în acest context, secretarul gene
ral al partidului a subliniat necesi
tatea utilizării mai raționale a pă- 
mîntului prin realizarea unei densi
tăți corespunzătoare a construcțiilor 
agricole și cu destinație industrială, 
folosirea mai bună a capacităților de 
producție existente.

în lumina unor asemenea cerin
țe, s-a desfășurat și analiza pe 
șantierul întreprinderii de confec
ții și fabricii de motoare, în ca

drul căreia s-a cerut elaborarea 
unor proiecte care să asigure con
strucții simple și ieftine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu relevînd necesita
tea de a se așeza la baza întregii 
concepții constructive soluții care 
prezintă valoare funcțională și asi
gură reducerea cheltuielilor la fieca
re investiție.

Revenind în cîmpurile cooperativei, 
secretarul general al partidului a 
examinat efectul practic, măsurile 
adoptate de cooperativă pentru 
strîngerea recoltei de porumb, pen
tru adăpostirea ei într-un timp cit 
mai scurt. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat eforturile ce se 
depun, faptul că munca este bine 
organizată. Pe una din marile tar

lale ale cooperativei, secretarul ge
neral al partidului a remarcat cu sa
tisfacție că atunci cînd se folosesc 
hibrizi de calitate superioară, cind se 
aplică toate regulile agrotennice și 
se asigură o bună densitate a plan
telor — rezultatele nu pot fi decît 
bune, pe măsura posibilităților de 
care dispune agricultura noastră, așa 
cum demonstrează recolta de 20 000 
kg porumb la hectar obținută pe 
aceste tarlale la Scornicești.

în continuarea vizitei la Scorni
cești, a fost analizată desfășurarea 
lucrărilor la barajul și lacul de acu
mulare Rusciori, prin care se vor 
putea iriga mai bine de 3 000 hec
tare. Secretarul general al partidu
lui a relevat și aici că este necesar 

să se acorde cea mai mare atenție 
eficienței economice^ în așa fel încît 
investițiile să se reflecte în crește
rea producției agricole. în încheierea 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că există toate condițiile 
pentru ca, pe baza experienței celor 
din Scornicești, să se realizeze la 
nivelul consiliului intercooperatist 
din această zonă o organizare model 
a agriculturii, obținerea unor pro
ducții superioare de 8 000—9 000 kg 
grîu la hectar și 20 000 kg porumb la 
hectar, o dezvoltare accentuată a 
zootehniei și a altor sectoare de pro
ducție. în acest sens urmează să se 
elaboreze un program concret de ac
țiune, astfel ca pînă în 1980 aceste 
obiective să fie atinse.

Vestita zonă legumicolă LEORDENI, 
din ARGEȘ, a fost ultimul popas din 
această vizită de lucru deosebit de 
densă. în plin cîmp, alături de sutele 
de cooperatori, erau prezenți tova
rășii Teodor Coman, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., care, ca și alți 
membri ai Comitetului Politic Exe
cutiv, se află în aceste zile în ju
dețe ale țării pentru a sprijini ac
tivitatea de strîngere a recoltei, 
Vasile Mohanu, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R.

întîmpinîndu-1 cu deosebită căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cooperatorii au dat glas sentimente
lor de înaltă prețuire și de bucurie 

ale întregii noastre țărănimî coope
ratiste.

în ciuda vremii aspre, oamenii cu
leg cu spor gogoșarii, ardeii, varza, 
vinetele.

— E o vale bună aici pentru le
gume, remarcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Trebuie însă îngrijită 
bine, cu erbicide, și se vor obține 
producții mult mai mari, deși cele de 
anul acesta sînt destul de bune. Tre
buie să culegeți totul cu grijă, să 
nu se piardă nimic din propria 
voastră muncă de un an de zile !

Apreciind marile eforturi depu
se, rezultatele obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca, in 
continuare, să se acționeze pentru 
buna organizare a muncii, pentru 

antrenarea tuturor forțelor umane 
de la sate și a mijloacelor meca
nice la recoltatul, transportul și adă
postirea produselor agricole.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că lucră
torii de pe ogoare, întreaga popu
lație a comunelor și satelor vor 
face totul ca, în timpul cel mai 
scurt, toate produsele toamnei să 
fie strînse și depozitate cu grijă, să 
fie încheiat semănatul griului.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în aceste zile deosebite, 
în mijlocul oamenilor muncii din 
agricultură a constituit o puternică 
îmbărbătare și un însuflețitor în
demn de a-și înzeci eforturile pen
tru întreaga obște a satelor.

CAMPANIA AGRICOLĂ LA ZI

GALAȚI:
I.A.S. Brateș, pe locul unde nu 
de multă vreme se întindeau 
apele Iacului, se află grădinile 
de legume. Mai erau de cules 
circa 2 500 tone legume. Sînt 
strînse cu prioritate cele peri
sabile. Marți, 19 octombrie a.c., 
munceau aici circa 800 elevi din 
Galați, precum și 100 angajați 
de ia întreprinderea „Lamino
rul**. Astfel, bilanțul zilei pre
cedente arăta : recoltarea a 38 
tone roșii, 4 tone pătrunjel, 
5 tone morcovi.

ALBA j La ferma legumico
lă a cooperativei agricole din 
Crăciunelu de Jos peste 100 de 
cooperatori și elevi au recoltat 
80 tone de tomate, ardei și vi
nete. La stațiunea de cercetări 
viticole din Blaj erau prezenți 
în livadă peste 600 cetățeni și 
elevi ai liceului forestier din lo
calitate. Au fost expediate be
neficiarilor 100 tone de mere.

ILFOV: Peste 600 de coo
peratori din satele Maia, Brazii, 
Nuci, Fierbinți — cooperative 
care cultivă legume ne mari 
suprafețe — au recoltat ieri, 
marți, 19 octombrie, organizați 
pe echipe și lucrînd în schim
buri de 1—2 ore, peste 150 de 
tone de legume, în special go- 
goșari și ardei.

CLUJ : La cooperativa a- 
gricolă din Suatu datorită coa
cerii neuniforme a porumbului 
s-a trecut Ia depănușarea știu- 
leților direct pe coceni pentru 
a fi uscați de vînt. Totodată, 
știulețl! recoltați sînt așezați in 
pătule în straturi subțiri. între 
știulețl se introduc crengi pen
tru a se asigura aerisirea și us
carea lor. în schimb, în unele 
cooperative agricole, cum sînt 
cele din consiliile intercoopera- 
tiste Gîrbou, Săndulești, Turda 
Nouă etc., recoltarea porumbu
lui este încă la început.
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singură zi — luni, 18 octombrie 
— au fost transportate și puse 
Ia adăpost 295 tone legume și 
2 800 tone cartofi. Pentru aceas
ta, forțe importante au fost 
concentrate la recoltat în livezi
și vii. RJerită evidențiați coo
peratorii din Răucești. Pentru 
protejarea de îngheț a merelor 
de pe cele 35 ha ei au acoperit 
pomii cu folii de polietilenă, au 
aprins, din Ioc în loc, în livadă 
grămezi de paie. Acum fructele 
sînt în afara oricărui pericol. 
Cu totul altfel au procedat 
membrii cooperativei agricole 
din Petricani. La scosul carto
filor au lucrat de mîntuială, 
mulți tuberculi rămînînd în pă- 
mînt. Grămezile de cartofi nu 
au fost acoperite la vreme. Au 
fost luate măsuri pentru în
dreptarea situației.

HUNEDOARA : Pe ogoa- 
rele cooperativelor agricole din 
Gioagiu, Aurel Vlaicu și Romos 
600 cooperatori, ajutați de oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții, de elevi, recol
tează zilnic mari cantități de 
legume și de fructe. La stațiu
nea pomicolă experimentală 
Gioagiu au fost strînse 300 tone 
de mere, iar din livada C.A.P. 
Totești aproape 300 de coope
ratori, împreună cu elevii ve- 
niți în ajutor, au strins 400 tone 
de mere, care fuseseră doborite 
de vîntul puternic.

VÎLCEA: Comandamentul 
local din comuna Voicești a luat 
inițiativa organizării unor e- 
chipe mixte din cooperatori, 
elevi și angajați ai unităților 
din comună. Echipele au fost 
repartizate atît la strîngerea ar
deilor și gogoșarilor, ce se mai 
află în grădină, cît și la trans
portul porumbului în pătulele 
cooperativei sau direct la baza 
de recepție.

ILFOV • Folosind mai bine 
decît în zilele precedente cele 
1982 de autocamioane și trac
toare cu remorci, lucrătorii din 
agricultura județului Ilfov au 
transportat marți din cîmp spre 
magazii, baze de recepție și 
piețe peste 18 000 tone de pro
duse agricole, în cea mai mare 
parte porumb, precum și 1400 
tone de legume și struguri.

HUNEDOARA : La toate 
punctele de recoltare și depozi
tare au fost organizate echipe 
speciale pentru încărcarea și 
descărcarea operativă a produ
selor, ceea ce asigură folosirea 
judicioasă a tuturor mijloacelor 
de transport. Numai în cursul 
zilei de ieri au fost transportate 
peste 250 tone de fructe.

HARGHITA: Pentru • 
impulsiona transportul cartofi
lor au fost asigurate 470 de ca
mioane și tractoare cu remorci, 
precum și toate atelajele de 
care dispun unitățile agricole 
cooperatiste. în urma acestei 
măsuri, peste 3 000 tone cartofi 
sînt livrați zilnic centrelor de 
recepție.

SIBIU: Din municipiul Si
biu, 47 de întreprinderi indus
triale care patronează unități 
cooperatiste au stabilit de co
mun acord cu conducerile aces
tora din urmă ajutorul ce le 
este necesar — oameni și mij
loace de transport — pentru a 
se asigura recoltarea într-un 
timp record a tuturor fructelor, 
legumelor, sfeclei, porumbului. 
Pentru economisirea forței de 
muncă și accelerarea transpor
tului strugurilor, la I.A.S. Apol- 
du de Sus au fost confecționate 
14 buncăre pe șine care asigură 
încărcarea-descărcarea mecani
zată, realizîndu-se o economie 
de 60—70 de lucrători și redu
cerea masivă a timpului de sta
ționare a autovehiculelor.

CONSTANȚA : Concomi- 
tent cu grăbirea recoltatului au 
fost luate măsuri în vederea 
transportării din cîmp a tuturor 
produselor perisabile. în acest 
scop, alți 22 000 de oameni — 
angajați din unitățile munici
piului Constanța — s-au alăturat 
celor peste 70 000 care au lucrat 
pînă în prezent pe ogoare. De 
asemenea, mijloacele de trans
port au fost suplimentate cu o 
capacitate care însumează 520 
tone, aparținînd diferitelor în
treprinderi din oraș. în felul a- 
cest.a, față de ritmul inițial de 
3 400 tone zilnic la recoltatul 
strugurilor se culeg și se trans
portă cîte 8 500 tone. Se apre
ciază că această lucrare se va 
încheia în 4 zile, față de 10 cît 
era prevăzut. De asemenea, re
coltatul legumelor se va încheia 
în 2—3 zile.

COVASNA : Cooperatorii 
din Cernat au lucrat zi și noap
te la acoperirea celor 1 400 tone 
cartofi rămase pe cîmp și apoi 
la transportul lor. în ajutor 
le-au sosit 20 de autocamioane 
de la autobazele Tîrgu-Secuiesc 
și Sfîntu-Gheorghe care. împre
ună cu cele 8 autocamioane ale 
cooperativei și cu 55 de atelaie, 
au reușit să transporte cartofii 
la bază. La C.A.P. Sînzieni au 
venit în ajutor șoferii întreprin
derii miniere din Baraolt. Zil
nic, la întreDrinderea de amidon 
din Tîrgu-Secuiesc se preiau 50 
vagoane de cartofi.

OLT: Pentru folosirea mai 
eficientă a mijloacelor de trans
port și mărirea spațiilor de de
pozitare, într-o serie de loca
lități — Văleni, Izbiceni, Tia 
Mare, Urzica, Vădastra, Vădăs- 
trița și multe altele — s-au ame
najat baze volante de preluare 
a produselor. Micșorîndu-se dis
tanta din cîmp la locurile de de
pozitare, a crescut simțitor nu
mărul transporturilor efectuate, 
ajungîndu-se în unele locuri la 
6—7 în medie pe zi.

MEHEDINȚI : întrucît ,n 
județul Mehedinți există o pro
ducție mare de mere, care depă
șește consumul local, la indica
ția comandamentului județean 
s-a luat măsura ca întreaga pro
ducție să fie recoltată în cel 
mult trei zile și pusă la adăpost, 
în acest sens au fost depistate 
noi spații de depozitare, care au 
fost amenajate corespunzător. 
Merele vor fi livrate mai tîrziu 
altor județe din țară. în fermele 
Colareț și Izvorălu ale I.A.S. 
Tîmna se muncește zi și noapte 
Ia recoltatul și sortatul merelor. 
Peste 300 de cetățeni din comu
nele și satele învecinate spriji
nă această acțiune. Zilnic, pes
te 200 tone de mere sînt tri
mise din plantații spre locurile 
de depozitare.

IALOMIȚA •
nutrețuri combinate din Ciul- 
nița (județul Ialomița) intră zil
nic 200 de tone porumb boabe 
și 500 tone de porumb știulețl 
de la întreprinderile agricole de 
stat Drumu-Subțire și Dragali- 
na. Lucrînd zi și noapte, in 
trei schimburi, cele două uscă- 
toare asigură condiționarea și 
păstrarea porumbului cu umidi
tate mare. Timpul nefavorabil 
n-a influențat producția : pla
nul de furaje combinate a fost 
depășit zilnic cu 10—15 tone.

Pentru ca I.L.F. IașiIAȘI
să poată prelua toate legumele, 
fructele și cartofii au fost cre- 
eate și centre intermediare aco
lo unde unitățile agricole au șo
proane mai spațioase sau le-au 
putut construi acum, provizoriu. 
Totodată, de la cooperativele a- 
gricole Andrieșeni, Victoria, Do- 
brovăț, Pocreaca și altele, 
care n-au astfel de condiții, au 
fost trimise cantități mai mari 
de legume și cartofi centrului 
din Iași pentru a fi puse în vîn- 
zare pe piață. La punctul de 
primire de la Tîrgu-Frumos și 

C.L.F. Pașcani au fost proteja
te împotriva frigului peste 600 
tone cartofi prin acoperire cu 
folii de polietilenă și prelate 
cauciucate. La punctul de la 
Hălăucești, nefiind astfel de ma
teriale pentru protejare, carto
fii au fost acoperiți cu paie și 
coceni.

BRAȘOV: Lunl au fost 
transportate de pe cîmp la cen
trele de preluare ori în depozi
tele I.L.F. peste 3 200 tone car
tofi, iar marți acțiunea a con
tinuat cu intensitate, astfel încît 
s-a terminat transportul ultime
lor cantități aflate în grămezi și 
saci pe cîmp. în sprijinul țăra
nilor cooperatori au venit peste 
15 000 de oameni ai muncii de 
la orașe. Pentru transportul re
coltei de pe cîmp, în afară de 
mijloacele unităților agricole au 
fost trimise circa 600 de auto
camioane.

ÎN CAPITALA :pînă luni- 
18 octombrie, fusese însilozată 
circa 75 la sută din cantitatea 
planificată de cartofi, legume, 
fructe și produse semiindustria- 
lizate. în dimineața zilei de 
luni, într-o ședință operativă 
de lucru, comandamentul Capi
talei a luat noi măsuri pentru 
accelerarea depozitării. Luni și 
marți, pe la rampele și depozi
tele de cartofi, legume și fruc
te ale celor două I.L.F.-uri 
din București lucrau, în schim
buri prelungite, mii de oameni. 
La Militari sosesc permanent 
din țară vagoane și autocamioa
ne pline cu legume și cartofi. Cu 
toate că se manipulează sute de 
tone de produse, se muncește 
organizat, nimic nu se risipește. 
Toate produsele. încă nedescăr
cate sau nesortate, sînt bine 
acoperite împotriva intempe
riilor. Imagini similare se întîl- 
nesc și în alte puncte de depo
zitare a legumelor, fructelor și a 
cartofilor. Dar nu la toate.

BUZĂU : încheindu-se re
coltarea și prelucrarea struguri
lor, în podgoriile întreprinderi
lor agricole de stat din județul 
Buzău s-a dispus ca mijloacele 
de transport și instalațiile de 
vinificare ale I.A.S.-urilor să 
servească unitățile cooperatiste 
pentru accelerarea ritmului de 
preluare și prelucrare a strugu
rilor.

ALBA : în toate centrele 
de vinificație din județul Alba, 
prin redistribuirea personalului 
angajat in alte activități s-a in
trodus lucrul în trei schimburi, 
în același timp. în unitățile în
treprinderii de legume și fructe 
a fost extinsă capacitatea de 
preparare a conservelor și se- 
miconscrvelor.

CONSTANȚA : Av,nd îa 
vedere faptul că unitățile agri
cole din județul Constanța dis
pun de cantități mari de legu
me. au fost luate măsuri deo
sebite pentru a se intensifica 
prelucrarea lor. La fabrica de 
conserve ..Munca** se realizea
ză, in trei schimburi, un spor de 
producție de 50 la sută la pro
dusele din ardei, iar Ia linia 
care prelucrează tomatele s-a 
ajuns acum la 400—500 tone pas
tă, față de 180—200 tone cît se 
realiza pină in prezent. în fe
lul acesta produsele perisabile 
aflate în cîmp vor fi strînse, 
depozitate și industrializate, evi- 
tîndu-se pierderile.

DOLJ • Comandamentul ju
dețean a indicat tuturor unități
lor producătoare să recolteze cît 
se poate de multă sfeclă, fără 
grafice, cu condiția ca ceea ce 
se culege să se și transporte în 
aceeași zi în fabrică sau în ba
zele de însilozare. Pentru aceas
ta, s-au creat încă 9 puncte de 
preluare și depozitare. La în
treprinderea de conserve Ca
lafat s-au realizat în ultimele 

două zile peste 100 tone conser
ve de legume și mai mult de 
70 tone pastă de tomate.

TULCEA : După încheie
rea campaniei însămîntărilor din 
toamna acestui an, toate forțele 
umane și mecanice din agricul
tura județului au fost dirijate 
cu prioritate la strîngerea legu
melor. culesul viilor și al po
rumbului. la transportul aces
tora către centrele de prelu
crare sau magaziile statului. La 
întreprinderea pentru Industria
lizarea legumelor și fructelor 
s-a luat măsura de a se culege 
și a se depozita în copertine 
special amenajate Întreaga 
cantitate de ardei, gogoșari. vi
nete și alte produse în vederea 
prelucrării lor ulterioare. Și 
încă un fapt consemnabil : da
torită temeiniciei cu care s-a 
lucrat în ultimul timp, astăzi 
se încheie culesul strugurilor de 
pe toate cele 6 260 ha cu vii.

SATU-MARE : Douâ rile 
consecutiv I.P.V.L.F. Satu-Mare 
a primit două telexuri refe
ritoare la livrarea tomatelor. 
Primul, din 16 octombrie, ex
pediat de Centrala pentru legu
me și fructe, spune : „Livrați 
zilnic la Valea lui Mihai 200 to
ne tomate**. în al doilea, din 17 
octombrie, întreprinderea „A- 
ROVIT" Valea lui Mihai (jude
țul Bihor) comunică : „Sistați 
livrarea tomatelor. Sîntem a- 
provizionați din Bihor, nu avem 
posibilități de a descărca cami
oanele dv. în caz contrar, rămî- 
neți direct răspunzători". După 
cum am fost informați la 
I.P.V.L.F. Satu-Mare, săptămîni 
la rînd întreprinderea de Ia 
Valea lui Mihai a creat greu
tăți la preluarea tomatelor din 
județul Satu-Mare. Camioanele 
cu tomate livrate au stat blo
cate cîte două-trei zile la poar
ta „AROVIT**-uIui, în timp ce 
mil de tone de tomate stau încă 
nerecoltate in cîmp.

• Dintre legume, vor fi recoltate cu prioritate toma
tele și ardeii ; râdăcinoasele trebuie transportate 
direct în remize și șoproane spre a fi pregătite pentru 
depozitare.
• Cartofii vor fi transportați din cîmp și adăpostiți 

în șoproane, magazii și în orice spațiu acoperit. Unde 
se află cantități mari rămase pe cîmp sau pe rampe, 
ele trebuie acoperite cu vreji, paie, prelate etc. Tre
buie încheiată însilozarea pentru iarnă ; transportul 
să se facă în zilele fără îngheț.

© Fructele vor fi sortate pe categorii, fiind livrate 
cît mai grabnic depozitelor sau piețelor.
• Porumbul cules nu trebuie lăsat în cîmp ; tot ce 

se culege în cursul unei zile trebuie transportat pînă 
seara în silozuri sau pătule.

• Intrucît se constată că o serie de mijloace de 
transport sînt imobilizate datorită unor neajunsuri în 
organizarea încărcării și descărcării, este necesar ca, 
pe plan local, să se ia urgent măsuri pentru asigu
rarea forței de muncă necesare transportului.
• La ora actuală circulația pe toate drumurile 

naționale este liberă. Se impune, însă, să se circule 
cu viteze adecvate condițiilor meteorologice, iar ve
hiculele să fie dotate cu lanțuri antiderapante, cu 
cauciucuri, lumini și semnalizatoare în stare perfectă.

® Din cauza traficului intens și a condițiilor mai 
dificile de circulație, se cere conducătorilor de vehi
cule atenție sporită, respectarea riguroasă a regulilor 
de circulație.
• Se face un apel la cetățeni să sprijine întreți

nerea și curățirea drumurilor publice.

© Cartofii aflați pe rampele centrelor de preluare 
vor fi sortați înainte de încărcarea lor în vagoane ; 
transportul se va face, obligatoriu, în vagoane închise 
sau acoperite cu prelate.

@ înainte de a fi depozitați, morcovii vor fi sortați, 
spălați și uscați. însilozarea lor se va face în celule 
frigorifice sau în depozite obișnuite, neapărat în stra
turi piramidale sau prismatice presărate cu nisip.

® Se vor controla de urgență stocurile de ceapă 
însilozată. Acolo unde este cazul, ceapa va fi resor- 
tată ; pentru păstrare, va fi așezată în lăzi suprapuse, 
adăpostite în depozite sau magazii de lemn, căptu
șite cu băieți de paie.
• Legumele aduse pentru însilozare, cît timp rămîn 

pe rampe, în curțile depozitelor sau în vagoane des
coperite, vor fi protejate cu prelate și folii de polie
tilenă.

© Materia primă se va depozita în containere, 
boxpaleți, lăzi și chiar în vrac.
• Ordinea de prelucrare va fi : legumele și fruc

tele afectate de îngheț, apoi tomatele, fasolea, vine
tele, ardeii — iar ultimele vor fi prelucrate rădăci- 
noasele, varza, sfecla roșie. Tomatele vor fi folosite 
pentru producția de pastă și bulion, în componența 
diferitelor conserve de legume sterilizate.

® La fructe, toate capacitățile vor fi concentrate 
pentru prelucrarea strugurilor și prunelor. Merele, pe
rele și gutuile, afectate de îngheț și cele în pericol 
de a se altera, vor fi folosite imediat la producția de 
compot, deshidratate, suc concentrat etc.
• Cartofii afectați de îngheț vor fi dirijați la fa

bricile de spirt; cei care nu au fost atinși de în
gheț decît superficial pot fi folosiți și pentru făina de 
cartofi.
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Pentru sporirea eficienței O.N.U. 
in rezolvarea problemelor internaționale

• Dispozițiile acordului cu privire la încetarea focului, respec
tarea integrității teritoriale a Libanului și a drepturilor poporului 

palestinean, realizarea reconcilierii naționale
în baza hotărîrii adoptate la reuniunea arabă la nivel înalt de la 

Riad, joi, 21 octombrie, ora 6, locală (4,00 G.M.T.), intră in vigoare acordul 
general de încetare a focului. Comunicatul oficial al reuniunii precizează 
că, pentru a asigura respectarea acordului, va fi creată și trimisă în 
Liban o forță arabă de intervenție, formată din 30 000 de militari (așa- 
numitele „căști verzi"), dotați cu tot echipamentul militar necesar. Ea 
va fi pusă sub comanda președintelui Libanului, Elias Sarkis.

Prima etapă pe drumul restabilirii 
ordinii și păcii în Liban va fi re
venirea la situația existentă înainte 
de 13 aprilie 1975, cînd s-au declan
șat incidentele armate. Va urma 
aplicarea efectivă, sub garanția sta
telor arabe, a acordurilor de la Cairo 
(1969), care se referă la prezența re- 
fugiaților palestineni pe teritoriul Li
banului. In acest sens, s-a hotărît 
crearea unui comitet alcătuit din 
patru țări arabe (Arabia Saudită, 
Egipt, Kuweit, Siria) ce va fi însăr
cinat să coordoneze aplicarea acor
dului, acționînd, în acest sens, în co
laborare cu președintele

Prezentînd conținutul 
agențiile de presă relevă 
angajamentului asumat 
participante la reuniune 
pecta suveranitatea și 
teritorială a Libanului, 
timp, comunicatul reuniunii recu
noaște Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) ca „reprezentantul 
unic și legitim al poporului palesti
nean" și cere țărilor arabe să nu se 
mai amestece în treburile sale in
terne. Documentul menționează că 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei se angajează, la rîndul său, să 
nu se mai amestece în treburile in
terne ale țărilor arabe. Se relevă, de 
asemenea, semnificația politică a 
apelului celor șase conducători, pre- 
zenți la reuniune, adresat tuturor 
grupărilor libaneze „să angajeze un 
dialog politic avînd ca scop realiza
rea reconcilierii naționale și întărirea 
tendințelor către unitate 
lui libanez".

Rezultatele reuniunii 
vor face obiectul unei 
în cadrul întilnirii prevăzute pentru 
astăzi, la Cairo, a miniștrilor arabi 
ai afacerilor externe. Totodată, ei se 
vor ocupa de pregătirea lucrărilor 
reuniunii la 
membre ale 
pentru 25 
egipteană.

Referindu-se la documentele adop
tate la Riad, președintele R.A. Egipt, 
Anwar El Sadat, a declarat că ele 
sînt „importante și profunde" și vor 
avea o puternică influență asupra si
tuației din lumea arabă, care 
intra într-o nouă fază.

libanez, 
acordului, 

importanța 
de statele 
de a res- 

integritatea 
In același

Siria este pe deplin satisfăcută de 
rezultatul pozitiv al reuniunii de la 
Riad, a declarat, la rîndul său. mi
nistrul sirian al informațiilor, Ahmed 
Iskandar, subliniind că hotărîrile a- 
doptate au fost luate intr-un spirit 
de responsabilitate și cu dorința de 
a se depune toate eforturile pentru 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate 
și restaurarea drepturilor poporului 
palestinean.

Din Beirut, corespondenții de presă 
transmit că primul semn încuraja
tor după anunțarea acordului 
Riad îl constituie încetarea 
bardamentelor, începînd de 
dimineața. Singura regiune în 
au avut Ioc lupte a fost cea din 
Libanului.

de la 
bom- 
marți 

care 
sudul

Mesajul lui Kurt Waldheim cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
NEW YORK — într-un mesaj di

fuzat cu prilejul aniversării, la 24 oc
tombrie, a Zilei Organizației Națiu
nilor Unite, Kurt Waldheim, secretar 
general al O.N.U., amintește că prin
cipala sarcină a organizației o con
stituie, încă din momentul fondării 
ei, menținerea păcii și securității în 
toate regiunile lumii.

In prezent, O.N.U. continuă efortu
rile în vederea soluționării conflicte
lor din Orientul Mijlociu și din Ci
pru, precum și a problemelor Africii 
australe. O.N.U. este un important 
forum internațional unde pot fi exa
minate divergentele existente, unde 
confruntarea cedează locul colaboră
rii și unde poate fi programată vii
toarea cooperare internațională.

In momentul aniversării a 30 de 
ani de la fondarea Organizației Na
țiunilor Unite — relevă mesajul — 
organizația mondială a devenit o in
stituție universală, din rindurile că
reia fac parte 145 de țări, de trei ori 
mai multe decît în momentul creării 
O.N.U.

Mesajul secretarului general al 
O.N.U. adresează tuturor membrilor 
Națiunilor Unite chemarea de a spo-

rl eficiența organizației, exprimînd 
convingerea că un număr tot mai 
mare de oameni vor ințelege însem
nătatea colaborării internaționale prin 
intermediul O.N.U. și vor susține 
activitatea O.N.U. destinată asigură
rii păcii, justiției și progresului.

In mesajul președintelui Adunării 
Generale, Shirley Amerasinghe, se 
subliniază că O.N.U. este chemată să 
desfășoare o activitate permanentă 
în scopul prevenirii conflictelor și 
slăbirii încordării internaționale.

Numirea șefului Statului
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Major al Forțelor Armate 
Unite ale statelor

participante la Tratatul 
de la Varșovia

In conformitate cu acordul guver
nelor statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, generalul-colone1 
Gribkov Anatoli Ivanovici a fost 
numit în funcția de șef al Statului 
Major al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

(Agerpres)

Sub semnul solidarității
și al colaborării prietenești
Preocuparea constantă a Româ

niei socialiste de a extinde și di
versifica relațiile de prietenie și 
colaborare cu tinerele state care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, solidaritatea sa cu 
lupta acestor popoare împotriva 
imperialismului și neocolonialismu- 
lui au fost din nou puse în evi
dență, zilele acestea, prin vizita 
primului ministru al Guvernului 
Republicii Democratice Sao Tome 
și Principe, Miguel Anjos Trovoa- 
da, eveniment ce se înscrie ca încă 
o treaptă în cursul ascendent al 
raporturilor româno-saotomeze.

După cum se știe, poporul român, 
animat de profunde sentimente in
ternaționaliste, și-a manifestat 
neabătut solidaritatea cu lupta 
de eliberare a poporului din insu
lele Sao Tome și Principe, căruia 
i-a acordat un substanțial sprijin, 
pe diferite planuri. In condițiile 
noi, decurgînd din cucerirea inde
pendenței de către acest popor, le
găturile bilaterale au căpătat noi 
dimensiuni, caracterizate prin dez
voltarea colaborării economice, cul
turale și în alte domenii, prin in
tensificarea consultărilor politice.

Un moment de cea mai mare im
portanță în această evoluție 
constituit 
rești din 
tovarășul 
secretarul 
Eliberare 
cipe, președintele republicii, tova
rășul Manuel Pinta da Costa, sem
narea Declarației solemne comune 
româno-saotomeze. In acest sens, 
cu prilejul primirii sale de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, ca 
și pe parcursul actualei vizite, 
premierul Miguel Anjos Tro- 
voada a ținut să exprime gratitu
dinea poporului său pentru ajutorul 
pe care P.C.R., România socialistă 
l-au acordat și-1 acordă cauzei po
porului saotomez, a subliniat înalta 
stimă și apreciere de care se 
bucură președintele României în 
rindurile acestui popor. S-a evi
dențiat, totodată, dorința comună 
a celor două țări de a se impulsio
na. în continuare, raporturile de 
colaborare pe linie de partid și de 
stat, hotărîrea de a milita, împreu
nă cu toate forțele progresiste,

pentru promovarea unor raporturi 
noi între state, bazate pe justiție 
și echitate.

In același spirit s-au desfășurat 
convorbirile oaspetelui cu primul 
ministru al guvernului român, Ma
nea Mănescu, stabilindu-se un șir 
de măsuri concrete și semnîndu-se 
un număr de documente pe linia 
dezvoltării cooperării în 
sfere de activitate.

Concomitent, examinarea 
ției internaționale a relevat 
gența de poziții în probleme 
cele mai importante ale actuali
tății. în mod firesc, problematica 
subdezvoltării a ocupat un loc de 
seamă în cadrul convorbirilor, subli- 
niindu-se, pe bună dreptate, că eli
minarea decalajelor, edificarea u- 
nei noi ordini economice și poli
tice se înscriu ca o condiție esen
țială a înfăptuirii dezideratelor de 
pace și progres ale omenirii. Suc
cesele importante înregistrate de 
mișcările de eliberare națională din 
Africa în lupta pentru lichidarea 
ultimelor vestigii ale colonialismu
lui, pentru abolirea politicii de dis
criminare rasială sînt salutate cu 
bucurie de popoarele român și 
saotomez, dialogul de la București 
prilejuind, în acest sens, reafirma
rea, sprijinirea de către cele două 
țări a luptei drepte duse de popoare
le din Zimbabwe, Namibia și Africa 
de Sud, condamnarea fermă a prac
ticilor rasiste promovate de regi
murile de la Pretoria și Salisbury. 
Ca o concluzie a întregului dialog 
pe marginea evoluțiilor internațio
nale a fost reliefat rolul tot mal 
important care revine țărilor so
cialiste, țărilor în curs de dezvol
tare, statelor nealiniate. în dezbate
rea și rezolvarea 
jore cu care este 
nirea.

Fără îndoială, 
sale, dialogul 
marcat un nou aport la adincirea 
raporturilor de prietenie și solida
ritate dintre cele două partide, 
țări și popoare, constituind, tot
odată, o certă contribuție la pro
movarea luptei generale antiimpe- 
rialiste a popoarelor.

diferite

situa- 
conver- 

din

„Tehnicile spațiale trebuie sâ slujească 
progresului tuturor statelor"

Dezbaterile din Comitetul politic al Adunării Generale
sirea în scopuri pașnice a spațiului 
cosmic, a evidențiat sarcinile noi 
care stau în fața comitetului în ac
tualele condiții ale progresului rapid 
al științei și tehnicii și în lumina 
evoluțiilor intervenite în relațiile in
ternaționale, subliniind că, în opinia 
României, activitatea acestuia trebuie 
intensificată în special în domeniul 
folosirii tehnicilor spațiale la dez
voltare, îndeosebi pentru facilitarea 
progresului economic al țărilor în 
curs de dezvoltare.

Vorbitorul a arătat că România se 
pronunță în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale pentru eva
luarea globală a rezultatelor dobîn
dite în acest domeniu și analizării 
posibilităților de extindere a folosirii 
în scopuri pașnice a cuceririlor din 
sfera explorărilor spațiale.

NAȚIUNILE UNITE 19. — Cores
pondentul nostru transmite : Comi
tetul pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Generale 
a trecut la dezbaterile asupra rapor
tului Comitetului pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic. 
Documentul avansează în principal 
două puncte, care rețin în prezent 
atenția comitetului politic: „Coope
rarea internațională în domeniul fo
losirii pașnice a spațiului extraat- 
mosferic" și „Pregătirea unei con
venții internaționale asupra princi
piilor care să guverneze folosirea de 
către state a sateliților artificiali 
pentru transmisii de televiziune în 
direct".

Reprezentantul țării noastre la 
Națiunile Unite, Ion Datcu, vicepre
ședinte al Comitetului pentru folo-

de la Riad 
noi analize

nivel înalt a statelor 
Ligii Arabe, programată 
octombrie, în capitala

ale poporu-

în sprijinul poporului namîbian
Proiect de rezoluție prezentat de România 

și alte state în Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE. — Un proiect 

de rezoluție în problema Namibiei a 
fost prezentat în Consiliul de Secu
ritate. Documentul poartă semnătu
rile reprezentanților statelor Guyanei, 
Benin, Libia, Pakistan, Panama, 
România și Tanzania. Proiectul de 
rezoluție afirmă că, „acționînd în 
baza prevederilor capitolului VII al 
Cartei O.N.U., Consiliul de Securita
te consideră că ocuparea ilegală a 
Namibiei și războiul dus în acest te
ritoriu de către Africa de Sud con
stituie o amenințare pentru pacea și 
securitatea internațională**.

Documentul cere secretarului ge-

neral al O.N.U. să se preocupe de 
strîngerea datelor și de elaborarea 
unui studiu asupra comerțului inter
național în orice domeniu cu Africa 
de Sud și să prezinte un raport asu
pra acestei situații.

IUGOSLAVIA

< VIZITA DELEGAȚIEI
DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.
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agențiile de presă transmit
Semnarea unor documen

te sovieto-mongoțe.La Moseo* 
va s-au încheiat convorbirile între 
Leonid Brej nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului
Suprem al U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., alți conducători de partid 
și de stat sovietici și Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al R.P. Mongole, 
și Jambin Batmunh, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
gole. Părțile au subliniat premisele 
favorabile pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale. De asemenea, a 
avut loc un schimb de păreri în pro
bleme internaționale actuale. Marți, 
au fost semnate o serie de documen
te privind colaborarea dintre cele 
două țări.

Sovietului

Coaliție. $ase partIde ale °p°- 
ziției dominicane au convenit să con
stituie o coaliție care să prezinte, în 
alegerile generale din mai anul vii
tor, un candidat unic la funcția su
premă în stat. Coaliția, intitulată „O- 
poziția unită**, este formată din Miș
carea de integrare democratică. Miș
carea de reconciliere națională. Parti
dul quisqueian democrat, Uniunea 
civică națională, Mișcarea municipa
lă a poporului și Partidul social-creș- 
tin. Lider al coaliției a fost desem
nat fostul vicepreședinte al țării, 
Francisco Augusto Lora. Partidul re
voluționar dominican nu participă la 
coaliția „Opoziția unită**.

In capitala Republicii Sri 
Lanka s"au deschis marU lucrările 
celei de-a X-a conferințe a Asocia
ției internaționale a Federației agen
țiilor de turism. Participă peste 1 000 
de delegați din aproape 70 de țări.

La Budapesta s'a deschls 
marți expoziția „Arhitectura româ- 
nească**, organizată de Uniunea ar- 
hitecților din Ungaria. Sînt expuse 
fotografii înfățișînd vechea și noua 
arhitectură din țara noastră.

l-au 
convorbirile de la Bucu- 

decembrie 1975 dintre 
Nicolae Ceaușescu și 
general al Mișcării de 

din Sao Tome și Prln-

problemelor ma- 
confruntată ome-

prin rezultatele 
de la București a

A. BUMBAC

Pregătiri pentru Conferința de la Geneva

Vizita oficială Ia Havana 
a președintelui Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, Pal Losonczi, 
s-a încheiat. Oaspetele a examinat 
cu conducătorii de partid și de stat 
cubanezi perspectivele dezvoltării 
continue a relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri.

Biroul de coordonare de 
la New York al țărilor ne
aliniate a exam'nat> *n cadrul unei 
ședințe, problema convocării unei 
reuniuni ministeriale a celor 25 de 
țări membre ale acestui birou. In 
urma ședinței biroului, desfășurată 
cu participarea reprezentanților per- 
manenți ai statelor respective la 
O.N.U., s-a anunțat că viitoarea reu
niune ministerială urmează să aibă 
loc la începutul anului viitor, la o 
dată și într-o localitate asupra căro
ra urmează să se convină ulterior.

Generalul Vladimir 
conducătorul centrului 
gătire a cosmonautelor 
tici, comentind etapele 
rului navei „Soiuz-23“, 
clarat in cadrul unui 
viu că inițial zborul s-a 
șurat conform programului. Lan
sarea pe orbită s-a efectuat cu 
succes. Echipajul a verificat sis
temele navei. A fost realizată o 
orbită necesară pentru intîlnirea 
navei „Soiuz-23“ cu stafia orbi
tală științifică „Saliut-5“. In 
cursul apropierii navei și a sta
ției au apărut insă unele de
fecțiuni care au afectat posibili
tățile de continuare a procesului 
de apropiere automată. Echipajul 
a localizat aceste defecțiuni și a 
raportat centrului de urmărire a 
zborului de pe Pămint. Ateriza
rea s-a desfășurat in condiții 
complexe. A fost primul caz de 
amerizare. Echipajul lui Soiuz- 
23“ și serviciul de recuperare au 
dat dovadă de mare curaj — a 
subliniat generalul Șatalov.

Șatalov, 
de pre- 

sovie- 
zbo- 

a de- 
inter- 
desfă-

Primul ministru britanic, 
James Callaghan, a declarat într-un 
discurs că în țara sa atît părinții, 
cit și întreprinderile industriale se 
plîng de faptul că, în școală, copiilor 
nu li se formează deprinderi funda
mentale. „Nu e nici o virtute în a 
avea cetățeni bine adaptați, dar care 
sînt șomeri pentru că nu au nici o 
calificare", a spus Callaghan, cerînd 

puternică amprentă tehnolo- 
predarea științelor pozitive 
multă încurajare pentru ti- 
aceștia să intre în activita-

Tîrgul internațional de 
la Teheran. sahin?ahut iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a inaugurat, marți, cel de-al patru
lea Tîrg internațional comercial de 
la Teheran. în mesajul rostit cu 
acest prilej sînt subliniate marile 
progrese realizate de Iran în diverse 
domenii, pe baza transpunerii în via
ță a prevederilor înscrise în progra
mele economice și industriale de dez
voltare națională și sînt reliefate 
succesele dobîndite ca urmare a po
liticii naționale independente și ex
tinderii relațiilor de cooperare cu 
numeroase țări ale lumii.

BELGRAD 19 — Corespondentul
Agerpres transmite : Delegația de 
activiști ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Ion Retegan, secretar al 
Comitetului județean Maramureș al 
P.C.R., aflată într-o vizită în schimb 
de experiență la invitația Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a fost primită marți 
de Dușan Popovici, membru în Co
mitetul Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I. într-o atmosferă tovără
șească, s-a procedat la un sphlmb de 
păreri privind colaborarea dintre 
P.C.R. și U.C.I. S-a relevat că rela
țiile de prietenie și colaborare tovă
rășească dintre cele două partide se 
dezvoltă pe o linie mereu ascenden
tă, în spiritul întîlnirilor și convorbi
rilor fructuoase dintre 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Delegația' a avut, de 
convorbiri la Prezidiul C.C. la U.C.I., 
la C.C. al U.C. din Serbia și la C.C. 
al U.C. din Bosnia și Herțegovina și 
a vizitat instituții social-culturale

tovarășii

asemenea,

în problema
LONDRA. — în legătură cu pro

punerea președintelui Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, privind participarea, cu 
statut de observator, la conferința de 
la Geneva în problema rhodesiană a 
reprezentanților a șapte state africa
ne, un purtător de cuvînt al Minis
terului de Externe de la Londra a 
precizat că guvernul britanic nu are 
în vedere acordarea statutului de ob
servator nici unei țări. El a mențio
nat că statele interesate pot să tri
mită la Geneva „agenți de legătură", 
care ar menține contacte cu parti- 
cipanții la conferință. Purtătorul 
cuvînt a explicat acest refuz prin 
ficultăți de ordin tehnic.

★
Guvernul minoritar rhodesian 

întrunit marți într-o ședință neobiș
nuit de lungă — care a durat aproa
pe întreaga zi — pentru a pregăti 
participarea delegației sale la apro
piata conferință de la Geneva asu
pra viitorului Rhodesiei. Surse gu
vernamentale citate de agenția U.P.I. 
informează că a fost examinată, în
tre altele, cererea liderului aripii in
terioare a Consiliului Național Afri
can. Abel Muzorewa, privind punerea 
în libertate a doi deținuți de culoa-

rhodesiană
re, pentru a lua parte la reuniunea 
de la Geneva. Nu s-a anunțat ce de
cizie au luat autoritățile.

de 
di»

s-a

„o mai 
gică în 
și mai 
neri, ca 
tea industrială**.

Accident pe linia fero
viară dintre Italia și Aus
tria. Un tren de persoane s-a cioc
nit cu vagoanele unui tren de marfă 
deraiate. Accidentul a blocat traficul 
prin pasul Brenner. Mecanicul trenu
lui a reușit să înceapă frînarea înain
te ca impactul să se producă, evi- 
tînd pierderea de vieți omenești. Șase 
persoane au fost rănite.

Regimul militar din Tai- 
landa care 3 PreluEd puterea la 
6 octombrie, printr-o lovitură de 
stat, a anunțat marți că bugetul țării 
pentru anul viitor prevede un deficit 
de 3,4 miliarde dolari.

întrevedere. Cen 
vicepremier al Consiliului 
al R.P. Chineze, a primit 
din R.P. Benin condusă de 
Akpo, ministrul agriculturii, care se 
află în vizită la Pekin, informează 
agenția China Nouă. La întrevedere 
a participat ministrul chinez al a- 
griculturii, Șa Fen.

lun-kueî, 
de Stat 
delegația 

Philip

In sprijinul normalizării 
relațiilor americano-vietna- 
meze s*a Pronuntat senatorul de
mocrat George McGovern, într-un 
interviu acordat revistei „U.S. News 
and World Report". Senatorul s-a 
pronunțat, de asemenea, în favoarea 
primirii R. S. Vietnam în O.N.U.

Rezultatele alegerilor din 
Finlanda. Pofrivit agenției Asso
ciated 
crat a 
trative 
voturi 
lizase la alegerile din 1972, Partidul 
conservator — 20,8 la sută, față de 
18,1 la sută, Partidul de centru — 
18,8 la sută față de 18 la sută. Parti
dul comunist a obținut 18,5 la sută 
din voturile exprimate, față de 17,5 
la sută la alegerile anterioare.

Press, Partidul Social-Demo- 
obținut la alegerile adminis- 
și districtuale 25 la sută din 
față de 27,1 la sută cit rea-

ExplOZiO. Aproximativ 2 500 de 
persoane din regiunea Clifford (sta
tul Michigan) au fost evacuate din 
locuințele lor, din cauza răspîndirii 
în această zonă a unui nor de gaz 
toxic, format în urma exploziei unui 
vagon-cisternă de cale ferată. Sub
stanța poluantă — cianură de vinii 
— aflată în cisterna avariată este 
utilizată la fabricarea insecticidelor și 
a cauciucului sintetic.

Poliția sud-africană 8 asa- 
sinat peste 20 de persoane din rîn
dul populației de culoare, săptămîna 
trecută, în orașul Pietermartzeburg.

Furtună pe Marea Neagră
De trei zile, pe Marea Neagră, în dreptul litoralului bulgar, bîntuie o 

puternică furtună — anunță agenția B.T.A. In portul Burgas s-a scufundat 
tancul petrolier „Pioner". Navele de salvare au reușit să acorde la timp 
ajutorul unui vas grecesc și unei nave engleze în dreptul portului Balcic. 
Valurile puternice au dărîmat farul de la capul digului din Nesebar, De 
asemenea, in timpul furtunii a încetat să funcționeze farul de la capul 
digului din portul Varna.

de altă parte, agențiile de presă anunță că pe vîrfurile Munților 
a căzut prima zăpadă, în timp ce ploi torențiale au inundat sute de 
magazine din Salonic, Agrinion, Mesolonghi și alte orașe din Grecia.

Pe
Olymp
case și _ _ .
La Kavalla, ploaia a provocat avarii rețelei electrice, iar in insulele Thasos 
și Mytilini culturile au avut mult de suferit din cauza inundațiilor și a 
furtunilor.

Acțiuni unitare 

ale sindicatelor nipone
TOKIO — Mișcarea sindicală 

niponă cunoaște un proces de 
extindere a obiectivelor sale so- 
cial-economice, concomitent cu ac
centuarea cerințelor de 
vare a acțiunilor unite 
menilor muncii. Pe linia 
preocupări, a fost creat recent un 
nou organism de conducere a cam
paniei sindicale, numit „Conferința 
pentru lupta unită, în cadrul ofen
sivei de primăvară a poporului", 
care grupează 102 uniuni sindicale, 
inclusiv cele aoarținînd Consiliului 
general al sindicatelor din Japonia 
(SOHYO) și Federației sindicatelor 
independente (Churitsu Roren), cu 
un număr total de 8 660 000 mem
bri. Noul organ sindical își propu
ne mobilizarea, la viitoarea cam
panie de primăvară a sindicatelor 
nipone, a zece milioane de oameni 
ai muncii. Printre revendicările 
formulate de sindicate figurează 
îmbunătățirea condițiilor de sala
rizare, instituirea sistemului sala
riului minim național, lupta împo
triva șomajului. îmbunătățirea a- 
sigurărilor sociale, apărarea drep
turilor muncitorești. Se evidențiază 
preocuparea sporită a sindicatelor 
în direcția stabilirii unui front unit 
al forțelor democratice și progre
siste nipone.

După reevaluarea

promo- 
ale oa- 

acestor

P. DIACONU

mărcii
BONN — Comentind cea de-a 

șasea reevaluare a mărcii vest- 
germane in ultimii 15 ani, presa de 
aici subliniază că această măsură, 
izvorită din dorința menținerii unei 
relative stabilități monetare in lu
mea occidentală, are un 
insuficient in condițiile in 
ța comună este supusă 
rioase presiuni, atit pe . 
conomiilor naționale, cit și pe plan 
general comunitar. Ziarul „FRANK- 
FVRTER RUNDSCHAV" remarcă, 
de pildă, că, „atita vreme cit țări ca 
Anglia, Franța, Italia continuă să 
se afle sub presiunea fenomenelor 
inflaționiste șl de stagnare econo
mică, eforturile 
vest-europene 
mina o stabilizare 
tară occidentală". Caracterul de pa
liativ al măsurii este subliniat și 
de cotidianul „HANDELSBLATT", 
care observă că avantajele scontate 
decurgînd din reevaluarea mărcii 
vor putea fi confirmate abia în 
cursul următoarelor 6 luni. în func
ție de evoluțiile 
dare 
„Dacă Banca federală a R.F.G. va 
fi nevoită să sprijine., într-o mă
sură tot mai importantă, monedele 
altor țări ale Pieței comune, atunci, 
departe de a fi stăvilită, inflația va 
deveni și mai puternică".

C. VLAD

caracter 
care Pia- 
unor se- 
planul e-

celorlalte state 
nu vor putea deter- 

pe piața mone-

economico-finan-
din țările Pieței comune.

Arestări în Spania
MADRID — Poliția spaniolă a 

arestat un număr de personali
tăți politice de opoziție, prin
tre care Luis Lucio Lobato, membru 
al C.C. al Partidului. Comunist din 
Spania, și trei avocați, membri ai 
„Comisiei pentru amnistie" din pro
vincia Guipuzcoa. Cei arestați luase
ră cuvîntul Ia o adunare organiza
tă la Facultatea de 
clin Madrid, la care 
ca 3 000 studenți.

★
Pe de altă parte, ... .

Presse transmite din capitala Spa
niei : Guvernatorul civjl din Madrid 
a anunțat că interzice desfășurarea, 
în luna noiembrie, a Congresului 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, la care urmau să participe im
portanți lideri socialiști și social-de- 
mocrați vest-europeni. Guvernatorul 
a considerat drept „inacceptabilă" 
cererea prezentată de P.S.M.S.

filozofie și litere 
au participat cir-

agenția France

Măsuri împotriva pro

pagandei neofasciste

in Argentina
BUENOS AIRES — Printr-un 

decret guvernamental, tn Argen
tina a fost interzisă difuzarea 
de publicații și literatură cu o- 
rientare neofascistă. Măsura are 
drept scop să stăvilească difuzarea 
concepțiilor „urmașilor latino-ame- 
ricani ai lui Hitler", cum a denu
mit un ziar cercurile neofasciste de 
aici. ,

Amploarea propagării Ideilor 
neonaziste a provocat în ultima vre
me neliniște și reacții de protest 
în rindurile diferitelor pături so
ciale, care, pe bună dreptate, con
sideră că actele teroriste săvîrșite 
de bandele extiemiste de dreapta 
(ca „Alianța anticomunistă argenti- 
neană" sau „Comandoul eliberatorii 
Americii"), responsabile de nume
roase acte de violență, reprezintă 
întruchiparea ideilor vehiculate în 
publicații ca „Freie Presse" din 
Buenos Aires și „Plata Ruf" din 
La Plata, ultima condusă de fostul 
secretar de presă al lui Goebels.

Propagarea ideilor neofasciste a 
fost aspru condamnată de un șir 
de ziare argentinene, subliniindu-se 
caracterul ei profund nociv, con
trar intereselor creării unui climat 
de ordine socială.

V. PAUNESCU

© MOTOR TERMO
NUCLEAR. După opinia u‘ 
nor renumiți fizicieni în dome
niul cercetării plasmei, în ur
mătorii 10 ani, miniexploziile 
termonucleare vor produce mo
dificări tehnologice de cea mai 
mare importanță. In cadrul 
dezbaterilor prilejuite de Con
gresul internațional de astro- 
nautică, desfășurat la Los 
Angeles, s-au furnizat ample de
talii despre posibilitatea folosi
rii bombelor cu hidrogen minia
turizate pentru producerea de 
energie și propulsarea rachete
lor. La fiecare microexplozie se 
degajă o cantitate de energie 
corespunzătoare celei produse 
de o tonă de exploziv tradițio
nal. Prin serii de explozii s-ar 
putea atinge, teoretic, o viteză de 
aproape patru milioane km pe oră 
(0,4 la sută din viteza luminii), 
ceea ce ar permite unei nave 
cosmice cu echipaj să ajungă

într-o săptămînă pe Marte, iar 
la limitele sistemului nostru 
solar — în mai puțin de un an.

• „LISTA NEAGRĂ". 
După cum reiese dintr-o evi
dență a O.N.U., în R.S.A. mai 
bine de 20 000 de titluri de cărți 
și discuri sînt interzise. Sînt, 
evident, lucrări al căror conți
nut nu convine intereselor poli
ticii rasiste antiumane a regi
mului de la Pretoria. Printre 
cărțile interzise figurează, de 
pildă, scrierile lui Martin Lu
ther King — cunoscutul mili
tant pentru drepturile populației 
de culoare din S.U.A., asasinat 
mișelește în anul 1968 — iar
printre titlurile de discuri în
scrise în index se află o docu
mentație critică referitoare la 
Germania nazistă. Și, de ase
menea, este strict interzisă... mai 
sus-menționata documentație a

O.N.U., referitoare la „lista nea
gră".

© UN ROL NOU 
PENTRU SHIRLEY TEM
PLE. Revista „Paris Match" 
publică un amplu reportaj con
sacrat noii cariere a lui Shirley 
Temple-Black, fostul „copil mi
nune" de acum patru decenii, 
îndrăgit de spectatorii de film 
de pe întregul glob (inclusiv 
din România, unde în anii ’30 
a ființat un club ce îi purta nu
mele ; mult mai tîrziu publicul 
nostru a putut-o vedea în reali
tate. cu prilejul unei vizite 
Ia București, în 1970). tn pre
zent, Shirley Temple — care, 
îmbrățișînd, între timp, cariera 
diplomatică, a fost, o perioadă, 
ambasadoare S.U.A. în Ghana — 
îndeplinește atribuțiile de șef al
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ceremonialului la Casa Albă, fi
ind prima femeie din S.U.A. că
reia i se încredințează această 
funcție. Și încă un amănunt : 
fetița răsfățată de odinioară este 
astăzi bunică.

• CRUZIME. In s°ana 
lor după profit, negustorii de 
blănuri au observat că blana cli
nilor din Groenlanda — un arti
col deosebit de căutat — capătă 
un spic mai voluminos dacă ani
malul este spînzurat. Așa se face 
că în Groenlanda a devenit tot 
mai frecventă, în ultimul timp, 
uciderea prin spînzurare a 
bietelor animale. Cazul, care a- 
mintește de practica la fel de cru
dă in cazul puilor de focă jupuiți

de vii pentru blana lor prețioa
să, a stîrnit protestul societăți
lor de protecție a animalelor, 
care cer să se ia măsuri împo
triva acestor sălbăticii, ca și 
împotriva firmelor comerciale ce 
le încurajează.

• ANIMALELE Șl CU
LORILE. Cercetători de la 
Universitatea din Miinchen au 
constatat că rumegătoarele sînt 
în mare parte daltoniste, iar 
carnivorele se orientează mai 
bine în alb/negru. Porcul în 
schimb se dovedește a fi cq] 
mai capabil, printre animale, să 
distingă culorile. Experiențele 
n-au clarificat dacă roșul pro
voacă într-adevăr, la tauri, reac
ții furibunde.

• CUTREMUR. LunI> 
la ora 17,27 G.M.T., pe fundul 
Oceanului Pacific a fost înre
gistrat un cutremur de pămint 
de intensitate medie, avînd o 
magnitudine de 4,2 grade pe 
scara Richter. Seismul s-a pro
dus într-o zonă situată la circa 
50 km în largul Insulei San 
Clemente.

• PLANȘETA CU RO
TILE este un nou sport, în ge
nul patinelor cu rotile, practi
cat într-o serie de țări ale lu
mii. în locul patinelor, sportivii 
respectivi se deplasează ținîn- 
du-se în echilibru pe mici plan
șete, prevăzute cu două perechi 
de rotile. In Franța, ca și 
în alte țări, unde s-au a- 
menajat piste speciale pen
tru noul sport, se organizea

ză competiții. Viteza maximă 
care poate fi atinsă este de 
91 km/h ; cu puțin antrenament, 
planșeta poate fi utilizată și ca 
mijloc de transport, avind a- 
vantajul unei economisiri de... 
sută la sută a combustibilului.

• „PARISUL ANILOR 
’30". O veritabilă operă de 
artă — astfel este apreciat al
bumul cu titlul de mai sus, re
zultat al unei severe selecții 
dintr-un număr de 40 000 foto
grafii surprlnzînd pitorescul „o- 
rașului lumină". Aspectele de la 
sărbătorile populare, scene din 
viața vagabonzilor, forfota din 
hale, vaporașele de pe Sena — 
întregesc chipul Parisului, așa 
cum a fost el văzut de artistul 
fotograf de reputație mondială, 
Brassaî, al cărui nume evocă 
Brașovul natal. Subliniind va

loarea albumului, presa fran
ceză relevă, totodată, că unele 
din operele artistului ocupă un 
loc de cinste în cele mai de 
vază muzee ale lumii.

© SULFUL Șl LINA. 
Studiind compoziția chimică a 
nutrețurilor locale, oamenii de 
știință de la Institutul de cerce
tări științifice în domeniul zoo
tehniei din R.S.S. Autonomă Kal- 
mîkă au descoperit că acestea 
conțin prea puțin sulf. De can
titatea de sulf din nutrețuri de
pind însă lungimea și calitatea 
iînii pe care o produc oile din 
rasa merinos. Pentru a îndrep
ta „greșeala" naturii, oamenii 
de știință sovietici au hotărît 
să treacă oile printr-un nor de 
praf de sulf foarte fin. Ex
periențele au demonstrat că ele
mentul chimic introdus în acest 
fel în organismul oilor prin pie
le se transmite și linii.
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