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CAMPANIA AGRICOLĂ LA ZI
Răspunzind îndemnurilor secretarului general al partidului, 

© Milioane de oameni sînt prezenți pe ogoare 
și in lanuri, in grădini de legume, in vii și livezi, 
la toate lucrările de recoltare, transport și 
depozitare necesare in condițiile deosebite 
ale acestei toamne

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit în ziua de 29 septembrie a.c. pe ziaristul ame
rican TAD SZULC, căruia i-a acordat un interviu pentru săptăminalul 
„The New Republic" și pentru cotidianul „The Washington Star".

• Pe întreg cuprinsul țării, munca se desfășoară 
cu însuflețire și bune rezultate

Amplă participare la muncă pentru a grâbi culesul porumbului din lanurile cooperativei agricole „Milcovul", județul Vrancea (fotografia din stingă), și 
a legumelor în grădina întreprinderii agricole de stat „Dunărea", județul Brăila Foto : S. Cristian

Trimișii speciali și corespondenții „Scînteii" transmit din întreaga țară relatări privind 
strîngerea’ transportul și depozitarea recoltei

MOBILIZAREA TUTUROR CONSTRUCTORILOR
LA MUNCĂ SUSȚINUTĂ, BINE ORGANIZATĂ

7 J

activității politico-organizatorice
a organizațiilor de partid deBătălia pentru realizarea obiectivelor primului an al cincinalului a intrat acum, cînd am pășit în ultimul trimestru al anului, într-o fază decisivă, succesul general depinzînd — într-o foarte mare măsură — de realizarea programului de investiții, de respectarea graficelor privind punerea in funcțiune a noilor capacități de producție, de includerea la datele stabilite, in circuitul productiv al economiei naționale a noilor obiective aflate în construcție.In aceste condiții, concomitent cu volumul mare al lucrărilor de investiții, înrăutățirea bruscă a timpului, intemperiile intervenite în întreaga țară au creat un șir de probleme pe șantiere. Asemenea exigențelor din agricultură, unde recoltarea, transportul, depozitarea și prelucrarea producției agricole au caracter de maximă urgență, și la obiectivele de investiții se cer luate măsuri judicioase, de organizare temeinică a muncii, pentru a se lucra neîntre- , riipt, fie și la temperaturi scăzute, pe ploaie sau ninsoare, pentru folosirea fiecărei zile și ore de muncă astfel ca timpul neprielnic să nu a- fecteze cu nimic ritmul și calitatea construcțiilor. Este sarcina organelor și organizațiilor de partid de pe șantiere să ia toate măsurile politice și organizatorice necesare, să acționeze hotărit în vederea mobilizării tuturor mijloacelor materiale și a forțelor umane pentru respectarea termenelor de dare in funcțiune și chiar devansarea acestora, pentru recuperarea oricăror rămîneri in urmă.Desigur, o mare importanță au, pentru activitatea șantierelor, soluționarea diferitelor probleme tehni- co-materiale — între care un loc deosebit ocupă livrarea la termen a utilajelor tehnologice. Buna desfășurare a lucrărilor la noile obiec-

tive de investiții — ca, de altfel, în întreaga activitate economico-socială — este condiționată insă de modul in care organele și organizațiile de partid își îndeplinesc rolul lor conducător în toate domeniile muncii, de energia și responsabilitatea cu care acționează activul de partid de pe șantiere, toți comuniștii, de capacitatea lor mobilizatoare și exemplul propriu, personal, în antrenarea tuturor celor ce muncesc pe șantiere.O bună desfășurare a activității de partid pe șantiere în această perioadă presupune o foarte exactă cunoaștere a stadiilor atinse, a ritmului lucrărilor, a situației forței de muncă și a problemelor rii tehnico-materiale, prognozelor meteorologice/ mod figurat, putem spune că tate de partid pe poate desfășuraci
aprovizionă- inclusiv a Nu în concret activi-foarte o bunășantiere nu se acum vînd zi de zi, ceas de de lucru la comitetele nicipale și orășenești comitetele și birourile fiecare unitate constructoare beneficiară graficele de execuție. Pornind de la ceea ce arată aceste grafice, trebuie acționat rapid, folosind un larg activ, stabilind sarcini concrete pentru fiecare comunist. Comitetele județene de partid, acor- dînd întreaga atenție problemelor campaniei agricole în condițiile deosebite ale acestei toamne, au luat în același timp măsura ca toate cadrele de bază ale organizațiilor să poarte răspunderea pentru bunul mers al lucrărilor pe unul dintre șantierele de investiții. Trebuie să se acționeze în continuare pentru ca aceste cadre să sprijine direct, operativ conducerile șantierelor, să informeze cu promptitudine organele județene asupra situațiilor existente pe șan-

decît a- ceas, pe masa județene, mu- ale P.C.R., la de partid din sau

ÎN ZIARUL DE AZI
Rubricile noastre: Carnet plastic; Din 
poșta redacției; Faptul divers; Sport;

De pretutindeni

ÎNTREBARE : A trecut un an 
de la Conferința de la Helsinki. 
Care sînt, după părerea dumnea
voastră, realizările si eșecurile 
in ceea ce privește îndeplinirea 
prevederilor Actului final sem
nat la Helsinki ?RĂSPUNS : Desfășurarea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, de la Helsinki, a constituit un succes deosebit, a- preciat de multă lume ca un eveniment istoric în viața continentului european și a întregii lumi. însuși faptul că la conferință s-au putut reuni 35 de state, care au adoptat, prin consens, o serie de documente comune cu privire Ia relațiile și cooperarea dintre statele europene, Statele Unite ale Amerlcii și Canada, reprezintă o victorie a bunului simț, a acelora care se pronunță pentru relații între state bazate pe egalitate, pe respect al independenței șl suveranității, pe neamestec în treburile interne.în ce privește înfăptuirea în viață a documentelor semnate la Helsinki, este drept că nu s-au obținut rezultate spectaculoase pînă acum ; dar, ca să spun deschis, in ce mă privește, nici nu mă așteptam ca într-un timp scurt toate acestea să fie traduse în viață. Totuși, se poate spune că în relațiile dintre statele participante continuă să se manifeste spiritul de înțelegere care s-a realizat la Helsinki și căutările pentru înfăptuirea în viață a celor ce s-au stabilit prin consens. De aceea, nu s-ar putea vorbi de „eșecuri", ci poate, mai mult, de o întirziere în ce privește trecerea la înfăptuirea prevederilor Actului final semnat la Helsinki.ÎNTREBARE : Ce ar trebui să 
se realizeze, după părerea dum
neavoastră, la următoarea re
uniune pentru securitate euro
peană din 1977 2RĂSPUNS : Consider că în timpul ce a mai rămas pînă la reuniunea de la Belgrad, din 1977, ar trebui întreprinse unele măsuri concrete în direcția înfăptuirii documentelor de la Helsinki sau, cel puțin, pentru prezentarea unor propuneri care să facă obiectul unor hotărîri privind înfăptuirea în viață a acestor documente.Am în vedere. în primul tind, necesitatea ridicării unor restricții și — dacă se poate spune așa — o liberalizare a relațiilor economice dintre țările participante la conferință prin înlăturarea a o serie de bariere, printr-un comerț și o cooperare economică reciproc avantajoase.în al doilea rind, consider că este de o deosebită importanță de a se aborda înțr-un mod mai hotărit problema dezangajării sau — cum se spune uneori — a destinderii militare în Europa, de a se iniția măsuri care să creeze realmente mai multă încredere și să se deschidă calea unei largi colaborări în toate domeniile de activitate.Și, în fine, ținînd seama că noi considerăm că toate documentele au aceeași valabilitate și trebuie realizate în viață, sînt necesare și măsuri pe linia intensificării relațiilor culturale, tehnico-științifice, a schimburilor de persoane — ceea ce va contribui mult la o mai bună cunoaștere și apropiere între popoare,

în sensul prevederilor documentelor semnate la Helsinki. în ce ne privește, considerăm că s-ar putea găsi forme — inclusiv realizarea unor festivaluri, a unor concursuri artistice, culturale, expoziții de cărți și de altă natură — care să favorizeze și să ajute la realizarea unor largi schimburi culturale. în acest sens se pregătește România pentru reuniunea din 1977. Avem speranța că a- ceastă reuniune va marca o etapă concretă in înfăptuirea unor relații noi, de colaborare, în Europa.ÎNTREBARE : în general, în
trevedeți in viitor o scădere a 
încordării, sau apariția unor pro
bleme majore internaționale 2RĂSPUNS : După părerea mea, în viața internațională s-au produs schimbări fundamentale. Acestea se reflectă atît în raportul de forțe între diferite state și zone geografice ale lumii, în afirmarea voinței popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor și de a duce o politică independentă, cit și în soluționarea pe calea tratativelor pașnice a diferitelor probleme litigioase. Toate acestea au imprimat un curs spre destindere în' viața internațională. Ținînd seama de faptul ,că — după părerea mea — se vor accentua schimbările în raportul de forțe, în favoarea unei politici de egaiitate și colaborare, se poate spune că avem motive. să privim cu optimism viitorul, în sensul că vom asista la soluționarea unor probleme — chiar grave — pe baza tratativelor, că se va putea împiedica ivirea unor conflicte, cu consecințe grele.Desigur, trebuie să vă spun deschis, nu privesc aceasta ca un lucru care vine de la sine, ci ca un rezultat al intensificării eforturilor internaționale, ale tuturor statelor. Am în vedere, în acest sens, o participare mai activă și a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, o creștere a rolului organizațiilor internaționale și, în primul rind, al Organizației Națiunilor Unite, care, cu toate imperfecțiunile, constituie singurul organism ce poate contribui la soluționarea democratică a problemelor care preocupă astăzi omenirea.ÎNTREBARE : Ne putem aș
tepta intr-un viitor apropiat la 
rezultate pozitive în cadrul ne
gocierilor privind reducerea for
țelor militare în Europa cen
trală 2RĂSPUNS : M-am referit mai înainte la necesitatea abordării mai largi a problemelor de ordin militar, a dezangajării militare și dezarmării în Europa, ținînd seama de faptul că. pe acest continent se află în momentul de față concentrate cele mai puternice forțe militare din cîte a cunoscut istoria, inclusiv armamentele cele mai moderne. Deci, în Europa există și principalul pericol de izbucnire a unui conflict, cu implicații internaționale și consecințe foarte grave. De aceea, orice progres pe calea unei dezangajări militare, a reducerii forțelor militare și armamentului în Europa constituie un succes.în ce privește negocierile care au Ioc Ia Viena, privind reducerea forțelor militare din Europa centrală,

Uz/HnDUSTRIE
Siderurgiștii hunedoreni 

acționează pentru reducerea 
consumurilor materiale 
și creșterea eficienței

România a precizat nu o dată că ela sint destul de limitate, că ceea ce se urmărește nu va reprezenta un pas însemnat în dezangajarea militară pe continent. Cu toate acestea, apreciem că chiar unele, rezultate limitate ar . avea o anumită importanță, în sensul creșterii încrederii și, mai cu seamă, prin aceea că vor demonstra că'este posibil să se ajungă la rezultate practice și în problemele de ordin militar. Consider că dacă se va da dovadă de bunăvoință și se va ține seama de interesele popoarelor care doresc pacea, atunci este posibil să se ajungă — și cred că, pînă la urmă, se va ajunge — la unele rezultate pozitive în cadrul acestor negocieri. Deși — menționez încă o dată — nu vor avea rezultate spectaculoase, ele pot fi apreciate ca un mic pas pozitiv în direcția dezangajării și dezarmării în Europa, cu implicații în întreaga lume.ÎNTREBARE : Ce credeți că 
ar trebui întreprins pe plan di
plomatic pentru realizarea unei 
păci durabile in Orientul Apro
piat 2RĂSPUNS : Menținerea stării de încordare în Orientul Mijlociu constituie un grav pericol nu numai pentru pacea din această zonă, ci și din întreaga lume. în ce o privește, România, fiind in apropierea acestei zone, este direct interesată — ca și alte state din Europa, de altfel — să se ajungă cit mai rapid la realizarea unei păci drepte și durabile în O- rientul Mijlociu. în această privință, o inițiativă importantă ar putea fi reluarea conferinței de la Geneva, cu participarea țărilor interesate și a altor state care pot contribui la soluționarea mai rapidă a acestor probleme. Consider că ar trebui să se ajungă la înțelegerea de către cei interesați a faptului că nu este posibilă realizarea păcii în Orientul Mijlociu fără retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967 și fără soluționarea problemei palestinene, inclusiv crearea unui stat palestinean independent. De altfel, și evenimentele recente din Liban demonstrează că trebuie soluționată cit mai rapid problema palestineană. Desigur, o pace trainică nu poate fi concepută fără asigurarea garanțiilor pentru independența și integritatea teritorială a tuturor statelor din Orientul Mijlociu. în această privință, consider că Organizația Națiunilor Unite poate avea un rol mult mai important decît pînă acum. Cred că neglijarea sau neangajarea mai directă a O.N.U. în soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu nu a fost un lucru bun și sînt de părere că. în viitor, ar trebui să i se a- corde un rol mai mare atît la Geneva, cit și, în general, în toate inițiativele pentru soluționarea acestei probleme. Consider că, de fapt, ar trebui pornit acum de la o privire nouă — și anume de la soluționarea globală a problemelor, și nu parțiar lă, deoarece orice abordare parțială nu poate decît să complice lucrurile și să creeze noi pericole pentru pacea în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.ÎNTREBARE : Care este, după 
părerea dumneavoastră, impor
tanța mișcării nealiniaților in 
viața politică internațională 2RĂSPUNS : După cum este cunoscut. România întreține relații largi cu toate țările nealiniate și și-a manifestat preocuparea de a participa,

(Continuare în pag. a V-a)
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pe șantiere în

(Continuare in pag. a Ii-a)
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tiere, pentru a se lua măsurile corespunzătoare. Trebuie acordată în acest sens o maximă atenție exercitării dreptului de control al organizațiilor de partid asupra modului în care își îndeplinesc atribuțiile conducerile tehnico-administrative — fiind de datoria comuniștilor să nu se mulțumească cu constatarea ră- minerilor în urmă, cu justificări și explicații, ci de a pune umărul e- fectiv la soluționarea problemelor care apar.După cum se știe, desfășurarea sincronizată a lucrărilor pe șantiere

presupune o coordonare judicioasă a eforturilor tuturor factorilor — proiectant, constructor, furnizor de utilaje, montor, beneficiar, orice defecțiune sau întirziere pe traseul conlucrării strinse dintre cei ce concură la realizarea unui obiectiv, determi- nind greutăți și întîrzieri. Pornind tocmai de la această premisă, experiența a arătat cit de necesară, cit de binevenită și fructuoasă poate fi conlucrarea strînsă dintre organizațiile de partid de pe șantiere cu or-

Pe zarea luminoasa a Dobrogei, pe platforma Combinatului metalurgic de la Tulcea. s-a înălțat un uriaș diamant a cărui strălucire dă farmec și fascinație întregului ținut. Este întreprinderea de feroaliaje care, cu arhitectura ei avîntată și modernă. va constitui una din marile atracții ale Tulcei.Ghidul mă duce îndată la constructorii acestei noi unități industriale — si, iată, mă aflu sub bolțile îndrăznețe, în mijlocul brigăzii de constructori lăcă- tuși-montori conduse de lăcătușul Vasile Ocheșel.— întreprinderea aceasta este pentru mine, pentru noi toți care am înălțat-o mîndria vieții noastre ! — mărturisește, cu bucuria Meșterului Manele, șeful de brigadă, lăcătușul Vasile Ocheșel.Vasile Ocheșel este un bărbat mai mult delicat de- cit voinic, cu fața năpădită de o vrea rate cum cum gie 15 ani la „Progresul" Brăila. apoi pe Tg. Mureș, la derea

bărbuță rară, care nu să crească și să-1 a- mai puternic, așa este inima din el. așa este el. plin de ener- și hotărâre. A lucratșantiere : la întreprinde prelucrare a

aluminiului Slatina, apoi la Galați. Și din 1973 — pe platforma Tulcei. Brigada lor face parte din Trustul de construcții jndustriale Constanța, lucrat mai jul uzinei Apoi, cu oamenii lumină au trecut strucția de aici.împreună cu tinărul in
La Tul cea întii de au monta- alumină. de la a- la con-

metalică — opera brigăzii conduse de inimosul, pasionatul și energicul lăcătuș Vasile Ocheșel. Urcăm scări metalice, de la un etaj la altul, pe platforma cuptoarelor. De la această înălțime cuprindem mai bine vastitatea și înălțimea și grandoarea halei, cu geometria ei perfectă, cu perfecțiunea ei de dia-

zbor. Va imaginați că nu aveam prea multe puncte de sprijin. Oameni zburători !„Oameni zburători", nerețe și calificare, meni lucrînd numai centuri și cu o mare ciditate și cu o mare guranță. acționind toțiunul, toți intr-un gind și întelegîndu-se mai mult
Ti- Oa- în lu- si- ca

Mîndria vieții noastre
giner Vasile Pescaru, Vasile Ocheșel îmi prezintă oamenii din brigadă și o- pera lor : Aftene Alexandru, Gh. Portarac. Chiriiâ Lovin. Ion Mitea. Ștefan Vilciu. Ion Terteș, Sava Bizgan. Vasile Candrea, Florea Iondache. Iordache Florea — se corectează O- cheșel — a preluat acum o echipă nouă. A fost pregătit în brigada noastră.— Noi vă dăm numele la toți, pentru că ținem la toți — spune Ocheșel — dar dv. n-o să puteți cuprindeți pe toți.Umblăm prin uriașa să-ihală

mant. Din loc în loc. in- ■tîlriim oamenii lui Oche- șel: unii montează, alții, în centuri, sudează pe înălțimea stîlpilor metalici, corectează, finisează.— Aici — mărturisește Ocheșel — trebuie oameni bine cali- specializați. Tinere- calificarea sint ho-
Vasile numai ficați, tea și tărîtoare și se completează — altfel nu se poate. Aici am lucrat numai ir. centură, la mare înălțime. Cînd am început să ridicăm cu macaralele câte o grindă, cite o grindă — ne-am sucit ca pasărea în.

prin semne. Acum uriașa hală este Îmbrăcată, acoperită. definitivată, scăldată în acea lumină verde- violetă-roșie — care o face să se vadă de departe strălucitoare ca un uriaș diamant cu o infinitate de o- glinzi. încerc să reconstitui cum arăta acel uriaș schelet metalic, ridicat, a- dăugat. înălțindu-se stîlp cu stîlp. grindă cu grindă, etaj cu. etaj ; încerc să-mi imaginez acești tineri, oameni zburători, agățați a- colo sus. primind uriașele bucăți de oțel, fixindu-le pe locul lor. sudindu-le

moarte, sudând răspundere și înaltă conștiință și înaltă competență. Oameni ca păsările pe sus, prin uriașul păienjeniș de otel ridicat de ei. transformat de ei într-o geometrie perfectă. într-un bloc monolitic, capabil să reziste tuturor eforturilor. Și ploile, și vînturile, și nopțile, și gerurile, și la- povița, și viscolul, și arșițele — oameni pe uriașul lor monument descoperiți sub cerul liber. în bătaia vîntului. la înălțimi și la înălțimea mărețelor lor sarcini și răspunderi.— Mi-i dragă mesena asta de lăcătuș-montor — este o mîndrie. este ceva frumos, ceva ce nu pot să cuprind — mărturisește șeful de brigadă Vasile O- cheșel.îi rog și pe Ocheșel și pe tinărul inginer Vasile Pescaru să-mi mai spună cile ceva despre tovarășii lor, despre lăcătușii, sudorii, dulgherii. montorii lor ; despre pregătirea lor, despre spiritul lor de echiipă — cred că trebuie să fie un colectiv foarte omogen, foarte sudat, foarte bine
Traian COȘOVEI

(Continuare in pag. a II-a)

Economii de materii 
prime și de energieColectivul de metalurgiști de la Industria Sîrmei" din Cîmpia Tur- zii au reușit să realizeze în acest an o producție suplimentară de peste 50 milioane lei, concretizată în 8 700 tone de oțeluri speciale, sîrme trefilate și alte produse metalurgice, în același timp, producția a fost realizată cu cheltuieli mai mici față de cele planificate. Astfel, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 2,3 lei, iar cele materiale cu 5,2 Iei. Economiile suplimentare la prețul de cost obținute în această perioadă se ridică la peste 3,6 milioane lei. S-au economisit printre altele aproape 1 000 tone de metal, 560 MWh energie electrică, 626 tone combustibil convențional fl altele. (Alexandru Mureșan).
Peste angajamentul 

anual: 225 de milioane 
kilowați-oră energie 

electricăîn perioada care a trecut din acest an, hidrocentrala de pe Dunăre a furnizat suplimentar sistemului energetic național 350 milioane kilowați-oră energie electrică. Angajamentul anual a fost astfel depășit cu 225 milioane kilowați-oră energie electrică. Totodată, la consumul propriu s-a înregistrat o economie de peste 1,6 milioane kilowați-oră energie electrică. (Virgiliu Tătaru).
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Aprovizionarea șantierelor,
i

închiderea halelor,
întărirea ordinii și disciplinei

Vești de la 
constructori

Dezvoltarea multilaterală și în ritm susținut a economiei naționale, ridicarea nivelului de viață material și spiritual al poporului nostru sînt condiționate, în mod hotăritor, de creșterea permanentă și folosirea cu înaltă eficientă a bazei tehnico-ma- teriale cu care sînt dotate unitățile productive. „Dacă vrem să construim o societate dezvoltată din toate punctele de vedere — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din mai a.c. — trebuie să tindem la indici economici și de cheltuieli materiale competitivi cu tot ce este mai înaintat pe plan universal". în lumina acestor aprecieri ale secretarului general al partidului, realizarea unei eficiențe mereu sporite constituie o preocupare majoră și stăruitoare a întregului colectiv de muncă din Combinatul siderurgic Hunedoara. A- sigurarea unor costuri de producție tot mai scăzute a impus cadrelor noastre de muncitori, ingineri și tehnicieni să analizeze permanent factorii ce pot conduce la reducerea consumurilor de materiale, a căror pondere depășește 90 la sută în totalul cheltuielilor de producție.Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii au inițiat, organizat și extins numeroase acțiuni, metode și inițiative ce au avut meritul de a asigura îndeplinirea normelor de consum, an de an mai reduse prin plan, și de a realiza importante economii suplimentare. în cincinalul trecut 
s-an economisit aproape 170 000 tone de cocs metalurgic, peste 80 000 tone de metal, 26 000 tone de materiale refractare, degrevînd astfel în mod substanțial balanțele de plăți externe. Rezultat firesc al acestor orientări în activitatea noastră, cea mai mare parte a celor 870 milioane lei beneficii peste plan, obținute In ultimii ani, au fost realizate pe seama reducerii costurilor de producție.în concordanță cu indicațiile conducerii de partid, în următorii ani, cheltuielile de producție la Combinatul siderurgic din Hunedoara vor trebui să scadă eu cel puțin 40 Iei Ia 1 000 lei producție-marfă, în exclusivitate pe seama diminuării consumurilor, a cheltuielilor materiale.Pentru micșorarea continuă a consumului de metal, creșterea indicelui de scoatere de laminate finite dintr-o tonă de oțel lingou, s-au stabilit căile și direcțiile de acțiune in scopul reducerii pierderilor în procesele siderurgice. S-a prevăzut: turnarea unor mărci de oțel-beton de înaltă rezistență < sub presiune,; îmbunătățirea configurației geometrice a lingotie- relor și, pe această bază, extinderea tehnologiei de turnare cu plăci și prafuri sxoterme; extinderea pro»

cedeelor de barbotare cu gaze inerte și de tratare în vid a mărcilor de oțel cu prescripții deosebite de puritate ; optimizarea cu ajutorul calculatorului electronic a adaosurilor de feroaliaje pentru oțelurile aliate ; realizarea prin autodotare a unei instalații de sudură cap la cap, pentru valorificarea capetelor de semifabricate. laminate și altele.Combinatul nostru, prin specificul activității sale, este un mare consumator de combustibili și energie. Cu toate rezultatele bune obținute pînă în prezent, sintem încă departe de a fi atins optimul, consumurile energetice menținindu-se Ia dicate. Pentru a ajunge superior de utilizare și a energiei, am acționat scoaterii din funcțiune a
niveluri ri- la un grad gospodărire in direcția instalațiilor

Ing. Costachc TROTUȘ 
director general al Combinatului 

siderurgic Hunedoara

învechite, eu randament șcăzut ; valorificării energiei secundare de la furnale, oțelăril și cocserle ; extinderii utilizării oxigenului la oțelării.Am apreciat Întotdeauna că măsu
rile pentru creșterea eficienței acti
vității economice nu trebuie privite 
îngust și, in nici un caz, ele nu se 
pot limita la efectele ce se eviden
țiază doar in întreprinderea unde ne 
desfășurăm activitatea. In acest sens, prin măsurile luate am sprijinit efectiv creșterea substanțială a producției de calitatea întii la uzina „Republica" București, prin ridicarea caracteristicilor fizico-mecanice ale laminatelor noastre peste nivelurile prevăzute in standarde ; creăm, de asemenea, condiții favorabile pentru micșorarea consumurilor de metal Ia beneficiari, iar prin reducerea consumurilor de electrozi grafitațl la cuptoarele electrice (combinatul nostru înregistrează în acest sens cel mai redus consum din țară) contribuim și la diminuarea substanțială a consumului de energie electrică pentru producerea acestor electrozi.Pe linia reducerii costurilor de producție, un loc de seamă îl ocupă și 
valorificarea deșeurilor rezultate din 
procesul de producție. Pentru aceasta am acționat în două direcții : înainte de toate, spre recuperarea și introducerea în circuitul economic a tuturor deșeurilor rezultate din procesele de producție, iar, în al doilea rînd, spre valorificarea superioară a

acestora. în prezent recuperăm importante cantități de aliaje, cum sînt : molibdenul, nichelul, cromul. Numai în anul 1975 am valorificat peste 10 000 tone capete de laminate cu valoare de întrebuințare normală. în anumite sectoare ale economiei naționale.Mobilizarea întregului colectiv în acțiunea de reducere a costurilor de producție, înfăptuirea programelor de măsuri întocmite au dat rezultate și în acest an. fapt ce s-a concretizat în reducerea costurilor de producție cu peste 4 lei la 1 000 lei producție- 
martă. S-au economisit suplimentar, 
față de normele stabilite, 4 800 tone 
cocs metalurgic, 1 200 tone cărămizi 
refractare, 500 tone utilaj siderurgic, 
peste 10 000 tone metal, 27 000 tone 
combustibil convențional și 10 mili
oane kWh energie electrică. Se respectă, de asemenea, tradiția de a depăși sarcinile planului fizic, pe primele trei trimestre realizîndu-se peste plan mai bine de 90 000 tone metal.Pentru stimularea în continuare a acțiunilor de reducere sistematică a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, vom 
utiliza cu și mai multă atenție pir- 
ghlile ce ne stau Ia dispoziție. Avem în vedere extinderea unor inițiative muncitorești, stabilirea de criterii in acest sens în Întrecerea socialistă, precum și acordarea unor stimulente materiale, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru realizări deosebite tn direcția economisirii materiilor prime și materialelor. în acest context se impun aplicate măsuri mai ferme în privința întăririi disciplinei de aprovizionare tehnico-ma- terială, atît la nivelul combinatului, cit și al organelor centrale care au responsabilități în această direcție. Noi considerăm, în același timp, că 
s-a acționat timid pentru extinderea 
și generalizarea experienței pozitive 
din unitățile metalurgiei. Ne referim nu la acele schimburi de experiență formale, ci la aplicarea și în alte întreprinderi a tehnologiilor avansate, a unor măsuri ce au dat rezultate bune în unitățile noastre. Din păcate, uneori, se parlamentează prea mult, primează orgoliul unor cadre, ceea ce îngreunează promovarea mai rapidă a noutăților tehnice.

Colectivul Combinatului siderurgic 
din Hunedoara se consideră, și în 
continuare, permanent mobilizat in 
reducerea costurilor de producție, ac- țioțiînd cu fermitate, sub conducerea organizației de partid, pe multiple planuri, pentru depistarea și punerea în valoare a rezervelor existente in toate secțiile și sectoarele de producție.

Pe șantierele Trustului de construcții industriale din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, apariția neașteptată a iernii a determinat, în toate compartimentele, urgentarea pregătirilor pentru asigurarea completă a condițiilor de lucru pe timp friguros. O precizare importantă : programele unitare de măsuri, cuprinzind termene și răspunderi bine precizate, întocmite pe toate platformele de investiții ale trustului, au fost supuse cu operativitate unei analize exigente și, în funcție de stadiul de finalizare, s-au hotărît direcțiile prioritare de acțiune pentru zilele ime- diât următoare. Care sînt și în ce ritm se finalizează pregătirile — iată prima întrebare adresată ing. Mircea Ciobanii, șeful serviciului de producție al trustului.— Un loc prioritar în cadrul preocupărilor noastre legate de încheierea pregătirilor pentru lucrul pe 
timpul iernii îl ocupă aprovizionarea 
atît cu materialele de construcții ne
cesare desfășurării neîntrerupte a lu
crărilor de construcții-montaj, cit și 
cu cantitățile de cărbune și polieti
lenă ce ne-au fost repartizate. In a-

cest scop am stabilit o strinsă legătură cu furnizorii respectivi pentru intensificarea livrărilor. Rezultatele obținute pină acum ne întăresc convingerea că aprovizionarea cu materiale a șantierelor va decurge ritmic, în flux neîntrerupt, pe întreaga durată a sezonului rece.— In perioada următoare, tn graficele de execuție de la majoritatea investițiilor la care lucrați este prevăzută executarea unui volum important de betoane. Ce măsuri ați luat pentru ca și la lucrările de a- cest gen activitatea să se desfășoare cu intensitate maximă 7— Pe toate șantierele, stațiile de betoane au asigurată încălzirea și apa caldă. In cazul în care temperatura va scădea sub limita admisă de prescripțiile tehnologice, avem în vedere protejarea lucrărilor de betoane cu polietilenă, rogojini și alte materiale. De asemenea, au fost luate măsuri pentru cunoașterea in amănunt de către fiecare lucrător a recomandărilor speciale legate de executarea lucrărilor de betoane pe timpul iernii, întărirea asistenței tehnice, la

fiecare punct de lucru, verificarea In permanență a calității și mărcii be- toanelor fabricate.— Multe lucrări de construcții ți montaj se vor efectua în interiorul halelor...— ...Și. în acest scop, am trecut cu operativitate la închiderea și încălzirea lor. Ne preocupă, desigur, realizarea acestor lucrări pe soluțiile definitive adoptate în proiecte, așa cum este cazul șantierelor noilor instalații chimice de la Borzești. La alte investiții se află într-un stadiu avansat de elaborare noile soluții de închidere definitivă, concepute în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu de lucru de iectanții și pect foarte noastre II integrală a transport ale muncitorilor, elemente esențiale pentru creșterea randamentului in muncă al acestora, întărirea ordinii și disciplinei .(Cristian Antonescu).

la Consfătuirea la C.C. al P.C.R. cu pro- cbnstructorîi. Un alt as- important al activității constituia și asigurarea condițiilor de cazare și
pe șantiere.

Din agenda Tirgului 
Internațional București

Activitate Intensd, bine organi
zații, pe țantlerul întreprinderii 
„Tînâra gardâ" din BucureștiFoto : S. Cristian

TRANZACȚII COMERCIALE

Rampă 
de lansare a., 
aminărilor ?în 1974, cooperativa „Constructorul" din Satu-Mare a început construcția, pentru întreprinderea județeană de producere și valorificare a legumelor și fructelor, a unei rampe de încărcare cu șopron și subsol în apropierea liniei ferate, destinată depozitării, preambalării și tranzitării legumelor și fructelor și a produselor semi- industrializate pentru aprovizionarea populației municipiului și export. A- cum, la doi ani de la contractarea lucrării — și după expirarea celui de-al treilea termen stabilit prin procese verbale de conciliere — rampa nu este nici pe jumătate terminată. Deși de această rampă este absolută și acută nevoie (neterminarea ei a determinat C.L.F. Satu-Mare să depoziteze zeci de tone de produse — conserve de legume și fructe, cartofi ș.a. — în spațiile depozitului frigorific și în tunelul de ieșire a vagoanelor frigorifice, care au cu totul altă destinație), constructorul continuă și în prezent tergiversările, iar beneficiarul întocmirea de adrese și de calcule în care estimează daunele cu care a fost prejudiciat prin nepunerea în funcțiune a investiției și care tind să se ridice la valoarea acesteia. Ce soartă rezervă rampei cei doi factori de răspundere în viitorul apropiat 7 „Vom termina lucrarea într-o lună — ne declară constructorul, dar și beneficiarul să-și respecte obligația de a procura prefabricatele pentru acoperiș". „Prefabricatele nu constituie un motiv pentru neexecutarea celorlalte lucrări — replică' beneficiarul. Le vor avea la timp, numai să respecte acest ultim termen la care s-au angajat". Consemnăm și noi aceste angajamente, mai ales că, pînă a- cum rampa cu pricină a fost... folosită pentru lansarea de amînărl In defavoarea economiei. (Octav Gru- meza).

Termenele vor
respectateDepozitul de mașini-unelte pentru export și dezvoltarea capacității turnătoriei de fontă sînt două din obiec

tivele de investiții, pentru realizarea cărora întreprinderii de strunguri din Arad i-au fost alocate importante fonduri. Constructor : Șantierul numărul 1 Arad aparținind grupului de șantiere nr. 5 Banat al I.C.I.M. Brașov, iar la partea de instalații — șantierul numărul 3 Arad, din cadrul aceluiași grup. Cum se realizează 
aceste obiective și care e stadiul de 
execuție al acestora față de terme
nele de' punere în funcțiune, acum, 
in aceste zile, cind și la Arad s-a in
stalat timpul friguros 7 Iată întrebările la care am solicitat răspuns, mai întîi, inginerului Cornellu ~ șeful șantierului 1.— Termenul de tare a depozitului cutorul nostru — a.e. Cit privește construcții, consider că nu sint pro
bleme care să pericliteze darea la 
timp in exploatare a depozitului. De altfel, la 30 iunie a.c. noi am predat montajului. în devans cu 6 luni, două din cele trei deschideri ale halei mari. S-au finalizat hidroizolațiile la acoperiș, pardoselile interioare. Ce e drept, și la platformele depozitului realizările depășesc 80 la sută din volumul de lucrări : ele ar fi putut fi 
mai bune, dâră beneficiarul ne-ar fi 
asigurat din timp amplasamentul total. Cu toate acestea, apreciem că, datorită măsurilor luate In ultima vreme, termenul de predare a obiec
tivului va fi respectat.— Nici în ceea ce — ne relata inginerul Ios'if ner, șeful șantierului numărul nu se vor ridica probleme la obiectiv, căci, după cum v-ați convinge, 
mult t._______ , „_________ ____ _________ _fiind în general respectate la toate punctele de lucru.

Bonțilă,exploa- interlo-punere în— spunea este 30 decembrie partea noastră de

ne privește ’ * • Wal-3 — acest putut lucrările de instalații sint avansate, graficele de montaj

cel de-al dol-Care este situația la lea obiectiv, respectiv : extinderea capacității turnătoriei de fontă 7 De notat este pentru început faptul că, așa cum se precizează într-o analiză întocmită la sucursala județeană a Băncii de Investiții, execuția pro- priu-zisă a fost începută cu 4 luni întirziere, că pe pârcurs au apărut diverse aminări datorate proiectantului, care a predat unele proiecte de abia in primul trimestru din acest an (cum sint cele privind baza de șarjare și calea ferată din incinta turnătoriei). Alte intîrzieri se datorează unor furnizori de utilaje ca, spre exemplu. întreprinderea „Independența" din Sibiu.— Cu toate acestea, spunea Inginerul Bonțilă, la ora actuală — cu excepția amenajărilor din vechea turnătorie, unde lucrările sint realizate în proporție de pește 90 la sută — partea de construcție a obiectivului este practic încheiată.Dacă constructorul nu mal are de rezolvat probleme tiv, dacă și alte minate, situația era totuși în satisfacție. Ca zile de timp friguros s-a intensificat aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice, care vizează : închiderea tuturor spațiilor de lucru și asigurarea condițiilor necesare accelerării montajului, pregătirea premiselor pentru desfășurarea probelor, „rodarea" noilor lucrători ce vor lucra la instalații ș.a. forul de resort al strunguri din Arad vină mal intens încare le depune colectivul pentru finalizarea în bune și, într-un termen cit mai celor două obiective de in- (Constantin Simion),

nici la acest obiec- lucrări sînt ter- de ansamblu nu măsură să dea atare, In aceste

rilor pe unității, condiții scurt, a vestiții.

în egală măsură, întreprinderii de ape datoria să sprijinul efortu-

• Pe toate șantierele de investiții din județul Mehedinți constructorii și specialiștii acționează sub o deviză mobilizatoare : toate obiectivele din primul an al cincinalului realizate la timp și cit mai mult devansate față de termenele din grafice. Ca urmare a înrăutățirii vremii, la indicația comitetului județean de partid s-au luat o serie de măsuri : protejarea materialelor de construcție aflate pe șantiere, închiderea spațiilor pentru a se putea lucra intens In ritm susținut, pentru ca forța de muncă, mijloacele tehnice, timpul de lucru să fie folosite cu randament maxim. Astfel, la Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin, unde se execută lucrările din e- tapa a IlI-a de extindere și modernizare a bazei de producție, constructorii de la șantierul nr. 9, ce aparține de Trustul de construcții industriale Craiova, reușesc să înscrie în graficele zilnice ritmuri tot mai înalte. Toate spațiile prevăzute a se preda pină la finele anului au fost închise, ceea ce dă posibilitatea echipelor și brigăzilor de constructori și montori să-și depășească sarcinile zilnice cu 3-5 la sută. (Virgiliu Tătaru).• Pe șantierele Trustului de construcții industriale Timișoara ■ au fost pregătite principalele fronturi de lucru pentru perioada de iarnă. La obiectivele expuse înghețului au fost puse in funcțiune instalații proprii de încălzire, iar la stațiile de preparare a betoanelor au fost protejate instalațiile de turnare și de transport. Au fost, de asemenea, asigurate condiții de extindere a lucrului in două schimburi la mai multe hale industriale închise, precum și spații de cazare cu o capacitate de peste 800 de locuri.• Constructorii de pe șantierele industriale din județul Vaslui au realizat cu 15 zile mai devreme sarcinile de plan pe perioada celor 10 luni ale anului. Sînt create astfel condiții ca, la încheierea perioadei respective, sporul de producție să fie de 6—7 la sută, realizat în întregime pe seama creșterii productivității muncii. (Crăciun Lăluci).• Constructorii ce Înalță Termocentrala de la Turceni au e- conomisit de la începutul anului 60 tone metal, 11 mc material lemnos, o cantitate de ciment din care se pot obține prefabricate din beton pentru 15 apartamente și 14 000 cărămizi, reali- zînd astfel mai mult de trei sferturi din prevederile angajamentului asumat in întrecere. Rezultatele cele mai bune in acțiunea de economisire a materialelor s-au înregistrat pe șantierele coșurilor de fum și turnurilor de răcire, precum și la sala mașinilor. . r „• în localitățile județelor Dolj, Mehedinți și Gorj av fost date în folosință 3 700 apartamente, din care 1 300 s-au construit din fondurile populației cu sprijin acordat de stat. O parte însemnată dintre acestea au fost Înălțate la Craiova, Drobeta Turnu- Severin și la Tg. Jiu, la Orșova, Turceni, Calafat și în unele așezări rurale din județele amintite, zone în care in prezent se află în faze avansate de execuția alte 1 500 apartamente.
Tirgul Internațional București e- diția 1976 cunoaște o intensă activitate comercială concretizată primele zile în perfectarea semnat volum de tranzacții.între acestea se remarcă tul de lungă durată, pe 1977—1980, semnat de întreprinderea românească de comerț exterior „Industrialexport" și organizația de comerț exterior „Maschinen-export" din R.D. Germană. în baza acestuia, țara noastră va livra diferite tipuri de instalații de foraj și pentru cercetări geologice, scule și alte accesorii petroliere. într-o declarație făcută după semnare, Rudolf Bartsch, directorul reprezentanței „Maschinen-export" la București, a relevat că acest aranjament creează cadrul propice desfășurării unei fructuoase

încă din unui încontrac- perioada
colaborări între cele două menționat, totodată, că mană este un importator de instalații, echipamentepetroliere românești, produse care se bucură de o bună apreciere în țara sa. De remarcat că o instalație românească 4 DH-315 a stabilit In R.D. Germană un record european de foraj.

*La rlndul său, întreprinderea românească de comerț exterior „Univer- sal-Tractor" a încheiat cu Uniunea centrală a cooperativelor sătești („Koy Koop") din Turcia un contract în baza căruia România va exporta în această țară in anul viitor peste 5 700 de tractoare de diferite tipuri.
Declarații ale unor directori de pavilioaneMILANKA TODOROVICI, directoare tehnică a pavilionului Iugoslaviei : „Prezența la T.I.B. '76 a 45 de firme iugoslave atestă interesul deosebit pentru această importantă manifestare economică internațională, exprimă dorința de a dezvolta mai departe volumul schimburilor dintre România și Iugoslavia. Conform prevederilor, schimburile comerciale dintre țările noastre vor spori de 35 ori în actualul cincinal, față de perioada 1971—1975. Această creștere oglindește relațiile excelente dintre țările noastre, caracterizate de președinții României și Iugoslaviei ca , un model de colaborare între țări socialiste vecine și prietene."

desalinizare, produse instrumente instalațiistalațiile de profilate din aluminiu, de laborator și geodezice, pentru rezistența betoanelor sînt doar citeva din noutățile prezentate la T.I.B. ’76 de cele 13 intreprinderi maghiare de comerț exterior participante. Actuala ediție a Tirgului internațional București, prin prezența sporită a firmelor străine, prin nivelul exponatelor românești, aduce argumente pentru a considera T.I.B. ca una din cele mai prestigioase manifestări economice internaționale de acest fel".

țări. El R.D. Ger- tradițional și utilaje

•’’Wil

(Urmare din pag. I)

MUNCĂ SUSȚINUTĂ, 
BINE ORGANIZATĂ

(Urmare din pag. I)

T. J. MARSCH, directorul pavilionului Marii Britanii : „Evoluția ascendentă în ultimii ani a relațiilor economice dintre țara noastră și România este reflectată, cît se poate de convingător, la ediția actuală a tirgului, de creșterea considerabilă a numărului expozanților din Marea 
Britanie. In 38 de standuri ce ne-au 
fost rezervate, cele 126 de firme ale noastre prezintă o gamă largă de produse și creații tehnice din cele mai variate domenii industriale. Vi
zita președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, la pavilionul britanic ne-a onorat în mod deosebit ne dă speranța că și cu prilejul cestei manifestări internaționale prestigiu — mă refer, desigur, T.I.B. ’76 — rezultatele finale vor deosebit de fructuoase".

și a- de la fi

WILLIAM S. FLANAGAN, directorul pavilionului S.U.A.: „Peste 25 de firme americane reputate își expun produsele și preocupările sub tematica generală „Agricultura azi". Intenția noastră principală este de a informa specialiștii și publicul larg din România asupra nivelului atins în dezvoltarea agriculturii. Fără îndoială, avem tn vedere și încheierea, de ambele părți, a unor contracte e- conomice avantajoase, pe care le privim din perspectiva mult mai largă a amplificării relațiilor pe multiple planuri stabilite între S.U.A. și țara dumneavoastră, osebită pe președinteleCeaușescu, vizitind pavilionul american patra de la ca și de prestigiu, cele mai importante manifestări acest gen".

Onoarea de- 
care ne-a făcut-o 
României, Nicolae

ISTVAN PODKONICZKY, director tehnic al pavilionului Ungariei : „In-
ne dă încrederea că șl cea de-a ediție a Tirgului internațional București va Înregistra, la fel edițiile precedente, un succes înscriindu-se printre de

A *Cea de-a IV-a ediție a T.I.B. a programat, miercuri, zilele R.S. Cehoslovace, R. F. Germania, Italiei și Spaniei, prilejuite de participările o-
ficiale ale acestor țări la manifestarea economico-comercială din Capitala României.

pus la punct — și tehnic și sufletește — pentru ea să poată înălța asemenea- lucrări îndrăznețe și de mare răspundere.— Toți sintem uniți, noi sintem toți intr-un gind, no înțelegem mai mult prin semne — toți ca o singură ființă I — răspunde Vasile Ocheșel. Priviți hala asta și veți citi în monolitul ei ceva din monolitul. sufletul oamenilor noștri. Altfel nici nu s» poate !Mai târziu, din oraș, privind. și continuînd să admir acea strălucire de diamant. în care distingeam zbătindu-se enormele aripi ale flăcărilor din cuptor — am simțit că trebuia stau mai mult de vorbă lăcătușul Vasile Ocheșel șeful de brigadă — și bravii lui tovarăși de muncă. Vreau să spun că numai cit aflasem de la ei nu explica măreția și setea muncii si a lor, care acum se strălucea pînă la țări — iar in interiorul ei începea să pulseze puternic și pentru un timp ne- sfîrșțt viața industrială, focul veșnic, sîngele metalurgic. Simțeam mult voia să mă întâlnesc o dată Ocheșel și încerc să cuvintele ceva din lor, din secretele vieții și

ale sufletului lor- Si iată, împrejurarea a făcut ca in ziua următoare să ajung din nou la acest obiectiv industrial. Era ora șase după-amiază și am întrebat oarecum sceptic dacă Vasile Ocheșel și oamenii lui mai erau pe șantiere. Ei lucrau în schimbul de dimineață.— Sînt aici, sînt în șan-

experiență. Ingineri, tehnicieni, muncitori participă împreună La rea tehnologică a lor. După orele de oamenii urmează de calificare sau care a calificării.cea alături de liceele metalurgic. naval, de chimie etc. — există un liceu de construcții, cursuri de zi ș>
Mîndria

să cucu
frumu- operei vedea, depâr-

ne-încă lui și să din cite
cu montorii cu Ocheșel mai smulg lor zgircite secretele muncii

pregăti- lucrări- prograin eureuri de rldi- în Tul-

vieții noastre
tier.Ar dar ore.ore _____ ............. ,Petre Mateescu. directorul grupului de șantiere pentru construcții industriale Tulcea. Da, brigada Iui Ocheșel este o foarte unită. Vin după Încetarea vin când simt că de ei. răspund la licitare. Vin din inițiativă.Aflu de la inginerul Petre Mateescu, directorul șantierelor, că aceste formații de constructori nu sint pentru prima oară pe un șantier : au mai lucrat.

De la șase dimiheata.- trebui să plece acasă, ci stau, douăsprezece peste douăsprezece — spune inginăru!
formație si rabata, lucrului, e nevoie orice so- propr' e

cursuri serale. Multi dintre constructori au absolvit liceul sau urmează liceul. Sint a>poi cursuri obligatorii de specialitate, pentru ca un muncitor să poată trece dintr-o categorie in alta, tn fiecare an — în luna octombrie — la Constanța sint errganizate simpozioanele Nova, unde se adună ingineri, tehnicieni, și muncitori și iau cunoștință de ultimele noutăti tn domeniul .lor. De asemenea, muncitori, maiștri, ingineri sînt. trimiși pe la diverse șantiere din țară unde află că au fost realizate lucrări deosebite : „Vă duceți și vedeți cum fac ei acolo". Cei mai

multi dintre acești muncitori sînt ia origine țărani, feciori de țărani. Deci — părinții țărani — copiii lor au invățat armătura gigantului — înalță acești gi- ganți 1 Este un colectiv foarte receptiv la metode moderne în construcțiile industriale.Cit am stat de vorbă cu directorul șantierelor și cu alți tovarăși s-a inserat și nu mai pot să mă întâlnesc cu Ocheșel și oamenii săi. Și noaptea tirziu. în timp ce orașul se potolește, privind impunătoarea și fascinanta uzină strălucind ca un fermecător diamant — mă gândesc că tot nu am aflat atît cit as fi vrut să aflu încă despre acești oameni tineri îndrăzneți și de nădejde, viteji constructori — oameni zburători care au înălțat această nouă unitate industrială. Dar ce as fi vrut să aflu 7 Aș fi putut afla desigur Încă multe amănunte de viață, de muncă și multe gindurl cite au scăpărat prin sufletul acestor oameni. de-a lungul întregii lor epopei- „Ne înțelegem fără vorbe, sintem tn același gind Cu toții" — spusese Ocheșel. Sint. prin urmare. șl lucruri care se înțeleg fără vorbe. îmi răsar în minte cuvintele veșnic tânărului lăcătuș comunist Vasile Ocheșel : „Priviți această lucrare si cit nu ați înțeles de spune ea nostru".

ganizațiile de partid 
furnizoare de utilaj, 
montaj, institutele deEste cunoscută marea eficiență a Inițiativelor unor organizații de partid care, susținînd măsurile organelor de stat — direct chemate să soluționeze problemele legate de livrarea ritmică a utilajelor — au avut un aport substanțial la recuperarea unor întirzieri adresînd organizațiilor de partid din Întreprinderile res- tanțiere apelul de a nu precupeți eforturile pentru onorarea îndatoririlor. In același sens pozitiv se înscriu și inițiativele unor organizații de partid din unitățile beneficiare de a prelua ele insele unele lucrări de construcții-montaj și chiar de fabricare a unor părți ale utilajelor teh- hologice. în felul acesța, cu forțs unite, multe obstacole sint înlăturate și se asigură, pe lingă un flux continuu lucrărilor, și un alt clștig : par- ticlplnd la montaj, cadrele unităților beneficiare pot cunoaște mai îndeaproape instalațiile la care vor munci, constituindu-se astfel, încă din această etapă, nucleele puternice pentru noile unități industriale.Acest întreg ansamblu de măsuri organizatorice trebuie puternic susținut printr-o Intensă activitate poli- tico-educativă, desfășurată zi de zi in mijlocul formațiilor de lucru, pentru crearea climatului de ordine și disciplină, de deplină responsabilitate față de realizarea obiectivelor încredințate. Cine altcineva decît organizațiile de partid de pe șantiere— direct implicate în realizarea e- xemplară a programului de investiții— poate asigura mai bine ca toți constructorii să Înțeleagă că îndeplinirea sarcinilor din domeniul investițiilor este singura cale de progres rapid, de sporire a potențialului economiei, de dezvoltare a țarii și, pe această bază, de creștere continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor !Constructorii, muncind cu însuflețire și bărbăție, cunosc căile și mijloacele de a contracara condițiile neprielnice, ploaia, burnița și frigul, mare de fo- de re-

din unitățile 
unitățile de 

proiectări etc.

aflat sau nu ați la noi — vă va despre sufletul

prielnice, ploaia, burniț; Un șir de recomandări de eficacitate au fost subliniate rurile tehnico-administrative sort — de Ia mijloacele de evacuare a apei la problemele turnării betoanelor în bune condiții calitative — fiind sarcina organizațiilor de partid de pe șantiere să asigure printr-o intensă muncă politică de Ia om la om, prin propagandă vizuală, schimburi de experiență, aplicarea neîn- tirziată a acestor recomandări ori unde este cazul.în același timp, in condițiile specifice ale acestor zile au apărut diverse inițiative înaintate, vădind spirit gospodăresc, de mare importanță pentru bunul mer» al muncii. Organiza-

țiile de partid sînt datoare să fie receptive și să sprijine asemenea inițiative, să le urmărească pas cu pas aplicarea, să militeze pentru generalizarea lor.Organizațiilor de partid de pe șantiere le revin importante sarcini legate de faptul că rîndurile constructorilor sporesc și se împrospătează mereu. Cu atit mai mult în condițiile acestei toamne șantierele trebuie să se constituie într-o școală a formării muncitorești, unde ridicarea conștiinței, explicarea și însușirea noțiunilor de disciplină, ordine, punctualitate, responsabilitate să se împletească armonios cu pregătirea profesională. Experiența a dovedit că rezultate bune au obținut acele organizații care nu-și limitează sarcinile legate de activitatea politico-edu- cativă la spațiul șantierului, Ci își extind sfera de influență și în comunele unde locuiesc navetiștii sau noii angajați, popularizează fruntașii, critică mentalitățile negative, mobilizează opinia publică, inclusiv pe cea din respectivele comune, la rezolvarea problemelor șantierului, o face părtașă la viața acestuia. O mare eficiență au, de asemenea, formele muncii politico-educative care stimulează întrecerea între formațiile de lucru, care asigură o bună informare a tuturor oamenilor muncii de pe șantiere asupra mersului lucrărilor, cum sint panourile pe care sint afișate etapele intermediare și termenele finale de dare în funcțiune.Experiența practică dovedește posibilitățile nelimitate — atit în plan organizatoric, cit și politic — pe care le au organizațiile de partid pentru a stimula spiritul de întrajutorare tovărășească, a interveni operativ In vederea soluționării la fața locului a problemelor ce se ivesc și a combat» eficient manifestările de comoditate, tărăgănare sau birocratism — cu a- tit mai păgubitoare în aceste împrejurări. La fel, organele și organizațiile de partid trebuie să combată cu toată fermitatea mentalitățile înguste, care, sub pretextul unor rezultate de moment, sub paravanul îndeplinirii doar a indicatorilor valorici, nu țin seama de necesitatea satisfacerii cu prioritate a intereselor generale, ale economiei naționale.Pe frontul de luptă al investițiilor fiecare lucrare cuprinde nu numai materiale și utilaje, ci și virtuțile constructorilor, în primul rînd ale comuniștilor ; aceste virtuți înseamnă tenacitate și abnegație, dăruire de sine, spirit de organizare perfectă, de disciplină și ordine desăvîrșite, toate subsumata efortului susținut de a asigura respectarea termenelor și realizarea unor lucrări de calitate ireproșabilă, așa cum o cere conducerea partidului și statului, așa cum cer sarcinile cincinalului, interesele prosperității patriei și poporului.
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CAMPANIA AGRICOLĂ LA ZI
MERSUL RECOLTĂRII
cartofilor și sfeclei de zahăr...
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Stadiul recoltdril cartofilor și sfeclei de zahăr în cooperativele agricole la data de 20 octombrie a.c. Cifrele înscrise în peri
metrul fiecârui județ reprezintă suprafața de pe care s-a strins recolta, în procente, la cartofi (sus) și sfeclă de zahăr (jos)

Pînâ Ieri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, recolta de cartofi a fost strinsâ 
de pe 108 530 hectare, ceea ce reprezintă 96 la sutâ din 
suprafața cultivata. Așa cum rezultă din cifrele înscrise pe 
harta de mai sus, cooperativele agricole din 22 de |udețe 
au încheiat aceastâ lucrare. Acum, toate forțele trebuie con
centrate la transportul și însilozarea cartofilor. Centrala 
pentru legume șl fructe recomandă: e să fie transportați 
urgent toți cartofii aflațl în grămezi pe cimp e cartofii ră
mași peste noapte să fie acoperiți e să se folosească la 
maximum benzile transportoare șl alte utlla|e pentru încăr
carea in vagoane • să se continue însilozarea • să se veri
fice periodic toți cartofii din depozite, pentru a se preîn- 
timplna orice pierderi.

Pină aseară a fost strinsâ producția de sfeclă de zahăr 
de pe 120 500 hectare — 52 la sută din suprafața cultivată, 
in mod deosebit, se remarcă preocuparea pentru a organiza 
mal bine transportul, astfel incit sfecla să nu rămină in 
grămezi pe cimp. Datorită măsurilor luate, cantitatea de 
sfeclă recoltată, dar netransportată, s-a diminuat. Cu toate 
acestea, in unele |udețe — lași, Neamț, Botoșani, Mureș, 
Brașov, Covasna — există încă decalaje intre cantitățile 
recoltate șl cele transportate, in prezent, fabricile prelu
crează rădăcinile de sfeclă pe care frigul le-a prins in cimp. 
Cantitățile ce prisosesc se insilozează. Centrala de specia
litate a indicat ca in silozuri să se aducă numai sfeclă 
proaspăt recoltată.

0 întrebare repetată din zori și pînă în noapte

CÎT AM TRANSPORTAT, 
CÎT AM DEPOZITAT?

ÎN CAPITALĂ: Spre stațiile din jurul Capitalei se îndreaptă un număr mare de vagoane încărcate fie cu produse și mărfuri alimentare, fie cu materii prime și materiale necesare bunei desfășurări a activității productive în sezonul rece. Numărul vagoanelor care pleacă din București spre zonele agricole ale țării este cu mult mai mic decît al celor ce sosesc. De ce ? întirzie descărcarea lor de către unii beneficiari. în ziua de 18 octombrie, spre exemplu, pe linia de centură a Capitalei au sosit 18 vagoane pentru întreprinderea „Combustibilul", dar, pînă a doua zi, nu au fost descărcate decît trei. în stația Cotroceni, in aceeași zi, au sosit 14 vagoane pentru I.C.R.A. Militari ; nu a fost descărcat nici unul. întreprinderea „Granitul" a primit 27 vagoane, dar nu a descărcat decît 14, în timp ce alte 10 zăceau în gara Cățelu de peste o săptămînă. Desigur, lista ar putea continua. Așa stind lucrurile, organele C.F.R., împreună cu Comitetul municipal de partid București au stabilit măsuri concrete pentru reintroducerea rapidă a vagoanelor în circulație. Printre altele s-a hotărît ca în toate întreprinderile să se creeze echipe de descărcare a vagoanelor care să lucreze in trei schimburi.

MUREȘ: Peste 300 de mijloace de transport sînt concentrate, în aceste zile, spre livezile de pomi și viță de vie ale întreprinderilor agricole de stat din județul Mureș. Din zori și pînă noaptea, de la Seuca, Zagăr, Batoș și Reghin sint transportate zilnic spre centrele de colectare, depozitare și prelucrare peste 400 tone struguri și 1 000 tone fructe. Alte numeroase mijloace de transport sint dirijate pentru a duce grabnic la adăpost spre centrele I.L.F. sau la întreprinderea de prelucrare și industrializare „Mureșeni" cantitățile de legume și cartofi care au fost recoltate. Toate cantitățile aflate în lăzi și grămezi au fost acoperite cu paie, folii de polietilenă și alte materiale care asigură protecția produselor pînă la transportare. La I.L.F., peste 2 000 tone de cartofi au fost puși în silozuri, restul cartofilor intrați in stoc fiind protejați cu aceleași mijloace pînă la depozitarea definitivă. (C. Pogăceanu).
GALAȚI * 1° iudeîul Galați, care ocupi

MEHEDINȚI: Comandamentul județean a indicat ca cea mai mare parte din forțele mecanice și umane să fie concentrate cu prioritate în plantațiile de pomi și vie, în fermele legumicole. Pe lîngă cele 420 autocamioane și tractoare cu remorci sint folosite in fiecare localitate toate atelajele, astfel încît producțiile să ajungă neîntirziat în spațiile de depozitare. Numai în zilele de marți și miercuri au fost transportate și înmagazinate peste 800 tone legume, mere și struguri. La centrele de depozitare și prelucrare a produselor lucrul s-a organizat in schimburi atit ziua, cit și noaptea. Și la porumb întreaga producție rezultată a fost transportată din cimp direct în pătule. (V. Tătarul

locul al doilea pe țară ca suprafață de vie pe rod, culesul strugurilor se apropie de sfirșit Majoritatea cooperativelor agricole și Întreprinderilor agricole de stat au anunțat terminarea acestei lucrări. Ieri, la unitatea viei și vinului din comuna Tulucești au fost aduse ultimele cantități de struguri de la cooperativele Șivița, Vînători și altele. Bătălia culegerii strugurilor se desfășoară acum în renumita podgorie a Nicoreștilor, din nordul județului, unde coacerea strugurilor a întîr- ziat din cauza vremii. în legătură cu aceasta, comandamentul județean a stabilit energice măsuri de impulsionare a culesului, de întrajutorare a unităților agricole din zona respectivă. Aici s-au concentrat acum un mare număr de oameni și mijloace de transport, astfel încît se preconizează ca pînă simbătă, 23 octombrie, cel mai tîrziu, să se încheie culesul și transportul strugurilor de pe întreaga suprafață a județului. (Dan Plăeșu)
TULCEA: în aceste zile o vie activitatecunoaște munca lucrătorilor de la I.L.F. în depozite, ca și în unitățile de industrializare lucrul se desfășoară neîntrerupt. Ca urmare, în scurt timp au fost puse la adăpost circa 2 500 tone cartofi, 600 tone ceapă și 500 tone mere. A crescut în același timp ritmul livrărilor de produse pentru aprovizionarea Deltei, fiind transportate în localitățile supuse izolării pe timp de iarnă peste 1 000 tone legume, fructe, gemuri și conserve diferite. întreaga acțiune de aprovizionare a Deltei se va încheia la sfîrșitul acestei luni, cu mult timp Înainte de formarea primelor ghețuri pe Dunăre. (Vasile Nicolae).

TELEORMAN: Folosind mal bins autocamioanele, tractoarele cu remorci și atelajele, lucrătorii din agricultura județului Teleorman au transportat și ; pus la adăpost, numai într-o singură* zi (marți, 19 octombrie), aproape 9 000 de tone de porumb și alte produse agricole, 300 tone legume și 200 tone cartofi. în ultimele zile, au crescut considerabil cantitățile de porumb aduse din cîmp direct la Fabrica de nutrețuri combinate din Alexandria. Lucrînd zi și noapte în trei schimburi, muncitorii fabricii au reușit să depășească planul zilnic cu 50 tone. (Ion Toader)

HUNEDOARA: Pe °g°arele județului Hunedoara, in cursul zilei de marți au fost recoltate peste 360 tone legume, 256 tone morcovi, 172 tone mere, transportîndu-se in același timp din cîmp mai mult de 430 tone din aceste roade. în aceeași zi au fost insi- lozate 362 tone cartofi, 92 tone diverse legume. 40 tone mere, pretutindeni luîndu-se măsuri corespunzătoare de protejare a produselor recoltate și depozitate provizoriu la capetele tarlalelor. (Sabin Ionescu).
CLUJ: La transportul recoltei, In județul Cluj au fost mobilizate peste 850 autocamioane și tractoare cu remorci. Intr-o singură zi au fost transportate peste 7 200 tone de legume și fructe, sfeclă și alte produse. Pentru desfășurarea în bune condiții a transportului au fost întocmite grafice pe fiecare unitate în parte. în unele unități agricole mijloacele' de transport nu sînt utilizate la întreaga capacitate, numărul de curse nu este cel prevăzut în grafice. „Gîtuirea" cea mai frecventă se constată la centrul de legume și fructe din Cluj-Napoca, unde nu sint destui oameni la descărcat. La fabrica de nutrețuri combinate din Iclod n-a fost descărcată în timp util o garnitură de vagoane cu porumb. Se simte lipsa ambalajelor pentru legume și fructe, deoarece beneficiarii din alte județe nu returnează in termen lăzile în care au primit merele. Comandamentul județean al agriculturii a luat măsuri mai eficiente de utilizare la întreaga capacitate a mijloacelor de transport. (Alexandru Mureșan).
VASLUI: în județul Vaslui se depun eforturi susținute atît pentru strângerea grabnică a recoltei, cit și pentru depozitarea corespunzătoare a importantului volum de produse : legume, fructe, cartofi. Ing. Ion Iurcu, directorul C.L.F., ne-a spus că în silozuri, la această oră, există circa 1 500 de tone cartofi, ceapă, mere, ardei, tomate, rădăci- noase, varză. Produsele aduse ieri, aproximativ 150 tone, au fost protejate cu paie, rogojini, prelate. Importante alte cantități au fost depozitate la beneficiari. Multe cantine și restaurante au preluat direct din cîmp produsele repartizate. De asemenea, AGRO- COOP a organizat depozitarea pentru scurt timp la unele cooperative agricole — Popeni, Viișoara și altele — a unor cantități de produse. Dacă în depozitele AGROCOOP-ului se face o treabă bună, la depozitul și la expoziția deschisă de unitatea nr. 1, produsele erau neacoperite, rămînînd peste noapte supuse Înghețului. (Crăciun Lăluci)

...a legumelor, strugurilor
și fructelor

la strîngerea oameni, de fructe fiind
recoltei adunîndu-se și legume, transportate

BRAȘOV • Ieri, 20 octombrie, ta județul Brașov s-a încheiat recoltarea cartofilor de pe întreaga suprafață cultivată in cooperativele agricole însumînd 9 350 hectare. Tot ieri s-au încheiat, în mare, și transportul și adăpostirea cartofilor. A- ceasta a permis eliberarea unor noi și importante suprafețe pentru în- sămînțări. Numai in cursul zilei de ieri (20 octombrie) s-au însămînțat f ieste 1300 ha cu grîu, munca con-inuînd să se desfășoare în multe unități șl în cursul nopții, la lumina reflectoarelor, pentru ca în cîteva zile să fie încheiată în întregime și această importantă lucrare.
MARAMUREȘ:In cursul xUel 

de 19 octombrie, în Maramureș au participat 17 300 de 1 800 tone alte 1 294 tone la depozitele și centrele de prelucrare. Unitățile forestiere de exploatare și transport, prin sectoarele specializate, au trecut de urgență la confecționarea suplimentară de ambalaje și trimiterea lor operativă a- colo unde se simte nevoia. în următoarele două zile, unitățile agricole de stat din județ vor primi peste 15 000 de lăzi pentru mere. E.M. Șuior, E.M. Herja, întreprinderea viei și vinului, S.M.A. Sighetu Marmației și alte întreprinderi care patronează cooperative agricole din județ au venit în ajutorul acestora din urmă (C.A.P. Ariniș, Boiu Mare, Săpînța, Dumbrăvița etc.) cu mijloace de transport pentru strîngerea urgentă a recoltei din cîmp și livezi. (Gh. Susa).
BRĂILA î 1" p°fi<3a timpului nefavorabil, ieri, pe Bărăganul brăilean a sporit numărul celor antrenați în executarea lucrărilor de sezon. Astfel, se aflau la muncă aproape 75 000 de oameni. O inițiativă valoroasă a comandamentului județean : tuturor acelora aflați la. muncă pe cîmp li se servește la intervale regulate ceai cald, iar lucrătorii din comerț au deschis bufete cu gustări. Cu prilejul raidului efectuat ieri în principalul bazin legumicol al județului am constatat că peste tot se lucrează în ritm viu, calitatea lucrărilor executate fiind în centrul atenției. La ferma nr. 2 Tichilești, cooperatoarele Sîrbu Mița, Marin Ioana, Neagu Tudorița și altele preparau bulionul chiar acolo pe cîmp. (Asemenea preocupări am în- tilnit și la Gropeni, Tufești, Tibănești 

și altele). Tot la Tichilești, 200 de angajați ai combinatului de celuloză, hîrtie și fibre artificiale, în frunte cu secretarul comitetului de partid, Cristache Moșneag, împreună cu 200 de elevi de la Școala generală Tichilești și 40 de angajați ai comunei erau prezenți la culesul tomatelor. In grădina C.A.P. Gropeni, 80 de angajați de Ia C.C.H.F.A. care lucraseră în schimbul de noapte au cules pină la ora prînzului 21 tone de roșii. Peste tot se muncește cu o rară abnegație. Zilnic se recoltează în județul Brăila în jur de 1 400 tone de legume. (Mircea Bunea).
VÎLCEA: Pentru a veni în sprijinul fermei pomicole a I.A.S. Rm. Vîlcea care are livezile pe raza comunei Milcoiu, comitetul comunal de partid de aici a mobilizat numeroși oameni și a organizat peste 20 de echipe de culegători din rîndul localnicilor. Ajutorul venit din partea cetățenilor din Milcoiu s-a concretizat în recoltarea a peste 50 tone mere pe zi, adică de două ori mai mult decît prevăzuse conducerea fprmei în graficul zilnic. Viteza de lucru imprimată cu sprijinul nemijlocit al cetățenilor va permite pomicultorilor din această fermă să încheie culesul merelor în următoarele 5 zile. (Ion Stanciu).
BACĂU • Ieri, miercuri, dis-de- dimineață ,sute de cooperatori și mecanizatori, tineri și vîrstnici din satele Tamaș, Orbeni, Valea Seacă, Buhoci, din județul Bacău, lucrau în grădinile de legume la strînsul ardeilor, verzei, rădăcinoaselor etc. întreaga cantitate recoltată cu o zi înainte în aceste unități a fost transportată sau depozitată și protejată cu grijă. Pentru a evita pierderile, o parte din plante sint smulse întregi, cu gogoșari cu tot. La cooperativa din Tamaș. de pildă, 200 tone gogoșari sint așezați în grămezi mici protejați cu paie, vreji și rogojini.Culesul legumelor decurge în ritm rapid, ceea ce impune un plus de atenție și operativitate pentru valorificarea întregii producții. Numai în cursul zilei de marți, în județ s-au cules 105 tone de legume, iar miercuri — o cantitate și mai mare.Notăm cîteva inițiative bune la preluarea și valorificarea altui produs perisabil : strugurii. Din indicația comitetului județean de partid s-au întocmit grafice zilnice de recoltare, transport și vinificare. Pînă acum s-a reușit ca întreaga cantitate de struguri recoltată zilnic să fie preluată și vinificată cel tîrziu 

în noaptea următoare, centrele de vinificație de la Sascut, Podu Turcului, Răcăciuni, Dealu Morii și Fara- oani lucrează fiecare în două schimburi prelungite. Numai in cursul zilei de marți s-au cules și transportat 1 072 tone dc struguri.Pe lista priorităților. în județ se află și culesul fructelor. La fermele Plopana și Oituz au fost depistate spații de depozitare pe plan local pentru păstrarea merelor un timp mai îndelungat. O altă inițiativă : la ferma Penești, 500 de muncitori și elevi au cules într-o singură zi 60 de tone de mere, din care 40 tone în lăzi, iar 20 de tone în grămezi. Aici, ca și la Godovana și alte ferme, s-a trecut la amenajarea de a- dăposturi simple cu pereți din baloți de paie, acoperite cu folii de polietilenă și alte materiale. Evident, sînt depozite intermediare, provizorii. Ritmul preluării este necorespunzător. întreprinderea de legume și fructe a preluat numai jumătate din cele 2 110 tone de mere contractate cu unitățile agricole de stat. (C. Bordeianu).

Pe timpurile și în podgoriile Vrancei
• E greu de scos din pămint sfecla, dar zahărul e bun și dulce • 3000 de elevi și tot atîtea note 

de zece • Culesul viilor nu are aură idilică. E o muncă bărbătească și plină de satisfacțiiOra 7,00. în Cîmpia Bărăganului ploaia a încetat. Au rămas vîn- tul și frigul, frigul care pătrunde în oase. Și cu toate acestea, cîmpia este mai animată ca intr-o zi de vară. Coloane întregi de căruțe duc peste ogoare zeci și sute de oameni. Tractoare cu remorci au și început să străbată drumurila dintre lanurile de porumb.Parcurgem zeci și zeci de kilometri printr-un peisaj de toamnă aspră, dar animată de patosul muncii, într-o zi cînd mii de oameni au ieșit în cîmp pentru a pune la adăpost recolta.Ne grăbim să ajungem in. ținuturile Vrancei, acolo unde acum forțe umane considerabile sint concentrate pe dealurile cu viță de vie, în marile podgorii. Dar pînă acolo străbatem zona de șes a județului Vran- cea. Și aici — sute și mii de oameni pe cimp. La Măicănești, sfecla scoasă din pămint de pe cîteva zeci de hectare trebuie decoletată și trimisă la fabrică.— Ieri, pe urgia ala, am fost la porumb. Azi — la sfeclă, ne spune

Culesul strugurilor la cooperativa agricolă din comuna Urecheștl, (udețul Vrancea Foto : 8. Cristian

linul dintre cooperatorii cu mîinile înroșite de frig. Ce să facem, trebuie. Și sfecla e a noastră, și zahărul e bun că-i dulce, dar nu vine din cer, ca zăpada.— Sînteți o echipă ?— Da. Eu sînt șeful de echipă. Nu vă uitați că n-am toți oamenii aici. Am mai dat din ei pe la combine.— Cum vă numiți 1— Eu sînt Avram Andone.Tot astfel stau lucrurile în satul următor, la Nănești, ca și în cel care urmează, la C.A.P. Milcov, la Răstoaca...Spre amiază ne aflăm în zona podgoriilor. Primul popas, la Ure- chești... Găsim aici, în vie, un mare număr ăe elevi. De altfel, cum aveam să ne convingem mai tîrziu, elevii din Focșani, ca și funcționarii, constituie, de peste trei săptămini, o adevărată forță de șoc. Zilnic pot fi întîlniți cînd într-o unitate agricolă, cînd în alta, acolo unde urgențele sint mai mari, dînd o mînă de ajutor la strînsul strugurilor.— Aici sînt prezenți numai elevii anilor III C și D, ne preci

zează profesorul de matematică Nicolae Munteanu. Ceilalți sînt la alte ferme. în tot liceul nu am avut un singur elev care să nu răspundă cu tot elanul chemării care le-a fost adresată.— într-adevăr, ajutorul primit ne este de mare folos — intervine șeful
De la trimișii noștri

echipei de cooperatori, Ștefan Bor- naz. Vremea este vitregă și fiecare zi ciștigată contează.La C.A.P. Cotești, în ferma nr. 6. Tovarășa ing. Areta Francu ne vorbește despre cele 100 ha de vie recoltate pînă acum și despre cele 33 care au mai rămas. Ne vorbește apoi despre ajutoarele care le-au sosit.— Au venit cooperatori de la Gologani și elevi din oraș. Au cules ieri destul. Azi și mai mult.Pe toate dealurile de aici, culesul 

viilor nu are aura idilică din alți ani. E un cules de vii încrîncenat și aspru. Aducător totuși de mari satisfacții : în primul rind satisfacția că, prin efortul de acum, efortul unui an întreg nu se pierde.Munca oamenilor de pe sutele de hectare de podgorii, deci strugurii culeși, încărcați în vase speciale, sint aduși la centrele de vinificație.— Pentru a veni in sprijinul culegătorilor, prima noastră datorie este să descărcăm cit mai rapid cu putință mașinile și căruțele încărcate cu struguri, ne spune Mihai Prodan, șeful ’centrului de vinificație Cîrli- gele. Cooperatorii din Cirligele, de pildă, mai au pe cîmp circa 1600 tone de struguri. Ca treaba să meargă mai repede, le-au venit in ajutor elevi, alți cooperatori tocmai din comuna Vulturu. Atunci am organizat și noi munca în două schimburi, astfel încit putem prelucra 240 tone de struguri pe zi. După cum vedeți, mijloacele de transport sînt imediat descărcate și pleacă înapoi în podgorii.

într-adevăr, drumurile spre centrele de vinificație seamănă cu niște furnicare.Iată ce ne-a spus tovarășul Ion Anastasiu, secretar al Comitetului județean de partid Vrancea: „Ne-am propus să terminăm recoltatul strugurilor, în toate podgoriile noastre, pînă simbătă. Azi am terminat de recoltat legumele și fructele. Ca urmare a măsurilor speciale, a eforturilor depuse de mii de oameni. Acum 60 000 de oameni, cooperatori, angajați, elevi, militari culeg struguri. Ne organizăm mereu, din mers cînd este cazul și de la o oră la alta".Bilanț județean al zilei de marți, 19 octombrie : au participat la muncă 62 000 oameni, din care 13 000 elevi și 3 000 angajați din întreprinderi și instituții ale județului, s-au recoltat și transportat de pe cîmp 15 700 tone de produse agricole, din care 540 tone de legume, 900 tone fructe, 8 500 tone de struguri ș.a.
Mihai CARANFI1 
Ion. TEODOR

Prin munca unită a tuturor, să îndeplinim o mare îndatorire cetățenească:

ÎNTREAGA RECOLTĂ SĂ FIE STRÎNSĂ GRABNIC, 
^TRANSPORTATĂ NEÎNTÎRZIAT, DEPOZITATĂ ÎN BUNE CONDIȚII!
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Activitatea punctelor de informare și documentare

INIȚIA TIVĂ Șl OPERA TIVITA TE
m sprijinirea 

ale invățămintului
w/for forme
politico ■ ideologfc

Tn organizațiile de partid au început și sînt in plină desfășurare primele activități în cadrul noului an de studiu al invățămîntului politico-ideologic.După cum se știe, conform orientărilor Congresului educației politice și al culturii socialiste, materializate in Programul de măsuri aprobat de Comitetul Politic Executiv a! C.C. al P.C.R., învățămîntul politico-ideologic se organizează începînd de anul acesta într-o structură nouă, de natură să pună, mai bine în valoare valențele lui formative, să' asigure însușirea cît mai temeinică a politicii partidului de către comuniști și ceilalți oameni ai muncii. Acționînd potrivit prevederilor Programului de măsuri, organizațiile de partid din întreprinderi și instituții au constituit noile cursuri in care se studiază, în funcție de opțiunile cursanților. probleme fundamentale ale activității de partid si de stat, socialismul științific și problemele dezvoltării economico-sociale a României sau probleme ale materialismului dialectic și istoric și ale rolului științei șl tehnicii în progresul economico-so- cial al țării. Tn fiecare organizație si pentru fiecare curs s-au ales, din programele stabilite, temele ce urmează să fie dezbătute.Spre a înlesni propagandiștilor și cursanților studiul acestor probleme, se impune cu stringentă în prezent actualizarea și clasificarea — în funcție de noile cerințe ale învătă- niintului politico-ideologic — a materialului documentar existent la cabinetele județene pentru activitatea ideologică și politico-educativă și la punctele de informare și documentare din unitățile economico-sociale.Unele inițiative bune în acest sens am intîlnit în județul Dîmbovița. Este de remarcat în primul rînd promptitudinea cu care cabinetul județean a trecut la pregătirea materialului bibliografic. Astfel, pentru primele teme din cadrul fiecărei forme de învățămînt — de partid, U.T.C. și de masă — la cabinet s-au Întocmit caiete documentare eonți- nind materiale necesare pregătirii cursanților și propagandiștilor. De pildă, pentru prima temă din cadrul cursului „Probleme ale materialismului dialectic și istoric și ale rolului științei și tehnicii în progresul multilateral al tării noastre , caietul documentar cuprinde recomandări bibliografice din documentele de partid, din operele tovarășului Nicolae C.eaușescu. o consultație pe această temă apărută în „Era socialistă", o

consultație întocmită pe plan local. De notat că o parte din consultațiile pentru diferitele teme conțin, pe lingă problematica teoretică generală, și. capitole referitoare la preocupările locale în domeniile respective. însăși bibliografia fiind completată cu hotărîrile și programele de măsuri luate de organizația de partid județeană. De asemenea, pentru cursanții Universității politice și de conducere s-au întocmit programe de studii — cuprinzînd temele și bibliografia ce vor fi parcurse pe întregul an.Tn același timp, la cabinetul județean s-au pregătit și o serie de ca-

asimilarea de produse noi cu parametri tehnici superiori). Asemenea caiete documentare au fost elaborate și pe alte teme, cum ar fi dezvoltarea județului în actualul cincinal, sporirea eficienței activității economice din întreprinderi etcO vie activitate în sprijinul învă- țămîntului politico-ideologic are loc și la punctele de informare și documentare din întreprinderi. Se cuvine subliniat faptul că Ia aceste puncte, materialul primit de la cabinet este îndeobște imbogățit și adaptat necesităților locale. De pildă, la întreprinderea ..Automatica" Moreni, la întreprinderea de utilaj petrolier
In spiritul „Programului de măsuri 

acțiuni și inițiative 
ale organizațiilor de partid

iete documentare axate în întregime pe problematica economico-socială a județului, menite să informeze cursanții și propagandiștii asupra preocupărilor organizațiilor locale de partid, să contribuie Ia legarea cit mai strînsă a invățămîntului de viață, de realitățile fiecărui loc de muncă. De pildă, avînd în vedere că în județ cheltuielile materiale de producție depășesc, în unele cazuri, cifrele planificate, grevînd asupra prețului de cost și eficienței activității economice, un asemenea caiet are ca temă „Prețul de cost și cheltuielile materiale de producție". Re- prezentlnd de fapt sinteza unei investigații concrete în întreprinderi, caietul înfățișează date concrete, in unele cazuri comparative, privind ponderea pe care o ocupă în structura cheltuielilor materiale diferiți indicatori, cum ar fi consumurile specifice de materii prime și materiale, gradul de utilizare a capacităților de producție etc. Parcurgînd a- cest caiet, cursanții și propagandiștii își pot face o imagine clară asupra cauzelor care mențin nivelul ridicat al cheltuielilor materiale de producție, asupra, direcțiilor de acțiune ce se impun. De menționat că pe baza concluziilor cercetării s-au elaborat mai multe planșe și fascicole documentare care nominalizează pentru fiecare întreprindere modalitățile concrete. specifice de reducere a cheltuielilor materiale de producție (reducerea consumurilor specifice, a rebuturilor, extinderea înlocuitorilor,

Tîrgoviște s-au întocmit pentru prima temă programată în toate cele trei forme de invățămînt planuri detaliate de dezbateri în cadrul cărora s-au integrat, în funcție de posibilități, și aspecte concrete din u- nitățile respective. In majoritatea u- nităților vizitate — întreprinderea textilă „Bucegi" din Pietroasele, Combinatul de oțeluri aliate Tirgo- viște, întreprinderea mecanică Mija — se lucrează la întocmirea unor bliorafturi, cuprinzînd, într-o zare tura gic, țiile pateConcomitent, se depun eforturi pentru elaborarea de materiale concrete, inspirate din realitățile unităților respective, infățișînd atît realizările. cit și deficiențele din munca diferitelor colective. De pildă, la întreprinderea de utilaj petrolier Tîr- goviște, întreprinderea mecanică Mija, întreprinderea automecanică Moreni au fost confecționate, prin posibilitățile proprii, o serie de planșe, grafice, schițe privind dinamica unor indicatori prihcipali. cum ar fi producția industrială și produc- ția-marfă, productivitatea muncii, cheltuielile materiale de producție etc..Merită subliniat că eforturile făcute pentru îmbogățirea și concretizarea materialului documentar se îmbină în mod fericit cu organizarea unor intilniri ale propagandiști-

bi- așe- sistematică, în funcție de struc- învățămînțului politico-ideolo- consultații apărute in publica- centrale și alte materiale decu- din ziare, bibliografii etc.depun

lor cu factori de răspundere din uzine — tocmai în vederea cunoașterii și dezbaterii problemelor prioritare care concentrează atenția și preocupările conducerii unităților, a modalităților prin care învățămîntul de - partid, munca politică pot contribui Ia soluționarea lor. De pildă, la întreprinderea automecanică Moreni s-au organizat trei astfel de intilniri ale lectorilor și propagandiștilor cu cadre din conducerea întreprinderii, începînd cu directorul — a- vînd drept scop discutarea unor preocupări concrete ale întreprinderii, cum ar fi creșterea indicelui de utilizare a mașinilor, sporirea eficienței economice etc.Deosebit de binevenite sînt în a- ceastă perioadă acțiunile privind pregătirea temeinică din punct de vedere metodic a propagandiștilor, de care depind mult reușita dezbaterilor. explicarea clară, accesibilă a noțiunilor și problemelor. Este un fapt care se cere cu atît mai mult subliniat, cu cit, după cum se știe, anul acesta programa prevede multe teme care impun din gandiștilor un plus de aspect metodiciDin acest punct de pare întru totul ____ ________ _organizației de partid, de la întreprinderea automecanică Moreni de a iniția Ia punctul de informare și documentare pentru prima temă din cadrul fiecărei forme de studiu cite 
o lecție model, cu participarea tuturor propagandiștilor de la forma respectivă. In felul acesta, lecția va prilejui atît o mai bună înțelegere a problemelor de conținut, cit și a celor metodice, privind mai ales aspecte cum ar fi specificul dezbaterilor în cazul temelor teoretice, modalitățile de integrare a materialului concret (planșe, grafice) de care dispune cabinetul, de ancorare a dezbaterilor in realitățile concrete ale uzinei.Sînt cîteva aspecte ale experienței acumulate de cabinetul județean și punctele de informare și documentare din întreprinderi ale județului Dîmbovița. Le-am consemnat cu convingerea că popularizarea lor va stimula și activitatea acelor puncte ca. de pildă, cele de la Combinatul de oțeluri aliate, întreprinderea de utilaj chimic Găești, care manifestă încetineală, lipsă de inițiativă, va contribui la perfecționarea învăță- mintului politico-ideologic.

partea propa- pregătire subvedere, ni se pozitivă inițiativa

Paul DOBRESCU

DIN POȘTA REDACȚIEI

Fapte • Opinii • Propuneri
STEGULEȚ ELE

® Un Util CGnCUrS ”Cine ?tie- cîștigă" pe teme de protecțiamuncii s-a desfășurat recent la Combinatul petrochimic Brazi, județul Prahova. Scopul urmărit : aprofundarea cunoașterii și aplicarea corectă a normelor de protecția muncii. în vederea prevenirii accidentelor de muncă. Desfășurat în trei etape (faza pe formații de lucru, pe secții și ' corpbinat), concursul a antrenat peste 3 000 lucrători de diferite meserii .operatori chimiști, rafinori, electricieni, lăcătuși mecanici etc. (Ion Iones- cu, operator).
® SuySrăm or?ane'or comunale să facă demersurile cuve- clădiri in care a funcționat Arad. In prezent, din cauză la sută, imobilele respective foarte ușornite pentru preluarea și folosirea celor 4 fostul complex de cariere Vîrfurile, județul că. sînt Ocupate doar în proporție de circa 20 se degradează,, în timp ce în ele s-ar putea amenaja un depozit pentru mărfurile primite de cooperația de consum, precum și secții de prestări servicii sau de producție meșteșugărească. (loan Stiop, comuna Vîrfurile, județul Arad).
• De-ale (in)salubrității... ° »arte a ^țiului verde de Ungă întreprinderea de aprovizionare tehnico-materială cu produse zoo- veterinare, de pe b-dul Ion Șulea și din apropierea Școlii generale nr. 149, cartierul Titan din Capitală, a fost transformată in rampă de depozitare a gunoiului, chiar de lucrătorii de la salubritate. Nu s-ar putea oare găsi o soluție de înlăturare a unor astfel de neajunsuri și de asigurare a curățeniei in această zonă ? (Elena Nicolae, Aleea Giurgeni. București).
• Apel la receptivitate.In urIna unui contro1 obștesc efec’_ tuat la magazinul mixt din satul Feneș. comuna Armeniș. județtfl Caraș- Severin, am adus la cunoștința conducerii cooperativei zonale Caransebeș, în scris, concluziile noastre însoțite de propuneri concrete privind redistribuirea unor mărfuri și mai buna aprovizionare cu altele strict necesare sătenilor. Nici după 2 luni, la semnalul nostru n-am primit măcar un simplu răspuns. Așteptăm să se acorde mai multă atenție constatărilor și propunerilor comisiilor de control obștesc. (Ilie Sirbn, responsabilul comisiei de control obștesc, satul Feneș, județul 'Caraș-Severin).
® Solicităm conducerii IT.A.-Cluj-Napoca să analizeze posibilitatea mutării stației de pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca pe locul viran din spatele fabricii de bere, unde există suficient spațiu pentru parcarea autobuzelor. In acest fel, locatarii imobilelor de la nr. 102 și 104 de pe strada Moților ar fi scutiți de neplăcerile ce le întîmpină in prezent din cauza fumului, prafului și mai ales zgomotelor produse de autobuzele ce staționează chiar sub ferestrele lor. (Un grup de locatari, strada Moților 102, Cluj-Napoca).

Nu cu mult timp în urmă, zestrea Muzeului de județul imbogățit obiecte i _ te modeste, ba de patru lețe de hîrtie, mensiunea unei tăți de caiet Cele trei benzi ale ste- gulețelor tricolore sint unite prin cusături de mașină. Minerele de lemn sînt învelite în flori de hîrtie. Pe fiecare steguleț e cusut cite un ecuson dreptunghiular cu o gravură colorată reprezen- tînd un dorobanț intr-o atitudine statuară Culorile acestor fanioane s-au decolorat mult și este pur și simplu aceste fragile vreme pînă azi. Ele au fost descoperite, de colb, în clopotnița bisericii Sf. Spiridon din Botoșani, tn toamna anului 1878. cînd escadroanele de călărași, bateriile de artilerie, batalioanele de dorobanți și de linie s-au întors în patrie acoperite de laurii do-

istorie din Botoșani s-a cu patru aparent foar- E vor- stegu- de di- jumă- școlar.

de mirare că Obiecte atît de s-au conservat de un secol.acoperite

bîndiți pe cîmpul de luptă, orașele lor de garnizoană le-au făcut primiri emoționante. Oștenii au fost primiți de întreaga populație, comitetele de femei au împodobit stindardele unităților militare cu ghirlande de frunze de stejar, iar buchețele de gherghine. tufănele, crăițe și busuioc au fost înfipte în vîrful țevilor de arme. Balcoanele erau împodobite cu scoarțe românești, iar ferestrele caselor seînteiau de lumina lampioanelor. în mîinile școlarilor încolonați, în mîinile fe-\ meilor, bătrînilor și) copiilor fluturau ste- gulețe tricolore. Patru din acele stegulețe au fost găsite acum, după aproape un veac, la Botoșani. Ele nu constituie o descoperire spectaculară, dar încărcătura emoțională, forța lor de a , evoca momentul memorabil al sărbătorii independenței cucerită prin lupta unită a întregii națiuni loârea scumpe efectiv
le conferă va- unor relicve și de un preț fabulos.

Privindu-le cu un firesc sentiment de emoție, m-am gindit că in unele sate și orașe din țară se vor mai fi găsind prin vechi scrinuri, în poduri. în cu- fere, in dulapuri. în albume, mii de relicve modeste care, scoase la lumină, pot încă vorbi despre momentele războiului de independentă. Mă gîndesc la fotografii, afișe, scrisori, cărți poștale ilustrate, litografii, proclamații, gravuri, ziare din epocă, decorații și cărți, mărturii ale gloriei cu care poporul nostru s-a acoperit cu un veac în urmă, in războiul de independență. Iată un subiect de acțiune largă și entuziastă in care pot fi cu precădere angrenați milioane de pionieri și uteciști. Este mai presus de orice îndoială că muzeele școlilor ca și muzeele orășenești și județene se vor îmbogăți cu un mare număr de obiecte ca rezultat al unei astfel de acțiuni patriotice și educative în gradul cel mai înalt.
Petru VINTILA

Sportul„ROMÂNIA-FILM'^prezințâj
O producție a Casei de filme numărul 4

„TĂNASE SCATIU"
Film inspirat din romanul lui Duiliu Zamfirescu

Scenariul: Mihnea Gheorghiu ; regia: Dan Pița ; imaginea : Nicolae 
Mărgineanu ; muzica : Adrian Enescu ; decoruri: Helmuth Stiirmer; cos
tume : Lidia Luludis ; monta|ul: Cristina lonescu ; sunetul : ing. Buior Suru. 
Cu : Victor Rebengiuc, Eliza Petrâchescu, Vasile Nițulescu. Cătălina Pin- 
tilie, Andrei Csiky, Dan Nuțu, Cristina Nuțu, Rodica Tapalagă, Carmen 
Galin, Victor Ștrengaru, Aristide Teică, Corina Constantinescu, loano 
Ciomirtan, Costel Constantin, Mitică Popescu. Film realizat in studiourile 

Centrului de producție cinematografică București

întreprinderea de tricotaje „Someșul* din Cluj-Napoca. în iifte- diata vecinătate a secțiilor de producție se află o bază sportivă cu terenuri de volei, de handbal, de tenis, bazin de Înot cu apă încălzită, o popicărie cu patru piste, vestiare, dușuri, căreia i se adaugă, în prezent, o sală pentru tenis de masă.— Toate acestea — ne spune tovarășa Ana Moldovan, președinta comitetului sindical — au fost realizate din fonduri modeste, alocate din bugetul sindicatelor, și prin munca entuziastă, depusă în timpul liber de iubitorii sportului.în aceste condiții, nu e de mirare că numeroase tinere muncitoare sînt antrenate în activitatea sportivă : au loc întreceri intre echipele secțiilor din întreprindere la handbal, popice, tenis de masă și de cîmp, iar vara se organizează concursuri de înot. Tot vara, copiii angajaților sînt înscriși la cursuri de inițiere pentru tenis , și inot. De asemenea, gimnastica la locul de muncă și-a creat o tradiție în această întreprindere. în toate cele trei secții productive. în schimbul I, la ora 11. și in schimbul II la ora 20, se deschid larg ferestrele. lucrul se oprește pentru cinci minute și toată lumea face gimnastică. Mișcările — adecvate specificului muncii — sint menite să corecteze ținuta muncitoarelor, să Ie învioreze. Președinta asociației sportive, Maria Medan, este ea însăși instructoare de gimnastică la secția unde lucrează. Și nu intimplător directorul întreprinderii a fost ales președinte de onoare al asociației sportive. Iubește și practică sportul, sprijină orice inițiativă în acest sens.

Noi blocuri de locuințe pe Calea Dorobanți din CapitalăFoto : Gh. Vințilă
Artiști din R. D. GermanăExpozițiile deschise la galeriile „Căminul artei" și „Eforie" se înscriu printre manifestările menite să facă cunoscute publicului românesc preocupări dintre cele mai actuale ale artiștilor din nă. Cele testări se reciproc elemente tive ale realității, a le transforma simboluri capabile să elogieze peisajului, tatea unor temporane.Intitulată din R. D. expoziția de la galeria „Căminul artei" a- duce in atenția vizitatorului lucrări aparți- nind unor variate categorii maniere diferite, mani au analizat prin intermediul culorii scene și imagini desprinse din realitate, care li s-au impus ca semnificative prin a- devăruî uman conținut. De altfel, această raportare permanentă la realitate, a- cest exercițiu continuu in a concretiza, în a scruta expresii și atitudini omenești, conferă mai tuturor lucrărilor un dinamism al prezenței lor in actualitate. Și n-ar fi decît să reamintim „Portret de familie" realizat de Brendel Gunther (deținător al mai multor premii și distincții de prestigiu), „Portret de „Flecăreala" mut Diehl, unui tînăr Heinrich Sînt lucrări cu sinceritate și pasiune, artiștii au in-

țara priete- două mani- completează în a releva reprezenta- in infrumusețea expresivi- figuri con-„7 pictori Germană",
tematice. Tn și stiluri pictorii ger- investigat, au și transpus

copil" sau de Hel- portretele pictor ca Tessmer. în care,

PROGRAMUL I
16.09 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă franceză. 
17,00 Telex.
17,05

17,20

17.30
17,40

18.00
18.20
18.45

FAPTUL!
IDIVERS

Sus, într-o 
cabană mică

40 de ani In aceeași profesie : 
cabanier; 30 de ani in același loc 
de muncă : la cabana Padina ; 
1 000 000 de turiști români și 
străini cazați și ospătați; peste 
100 de persoane, rătăcite pe po
teci de munte, salvate de ava
lanșa zăpezilor sau din mijlocul 
unor furtuni năprasnice.

Acesta este, pe scurt, bilanțul 
activității de o viată a unui om 
al munților. Ion Vila, care a ie
șit acum la pensie. Cheia ospita
lierei cabane Padina, cu toate 
bunele obiceiuri ale casei, a 
fost predată unui alt temerar al 
munților : Nicolae Zbircea. mul
tiplu campion national la alpi
nism.

Curiozitate 
satisfăcută

11-

I
I

I

I
I
I

treprins analize atente ale chipurilor, au surprins expresii și atitudini revelatoare.Aproape toate lucrările prezente in expoziție insistă asupra bucuriei de a reintîlni natura. Sînt imagini pare, mărturisind o veșnică reîntoarcere spre polul nutritiv al realului, tind să recompună atmosfera

Sub titlul „Curiosul de pe nia 105", publicam în rubrica noastră o notă despre „bravura" încasatorului cu ecusonul 36068 care i-a sfidat pe călătorii din autobuz, aprinzînd țigară de la țigară, replicîndu-le : „Puteți să mă reclamați și la director. Sint curios să vedem ce-mi face".Am fost și noi „curioși" să vedem ce se întimplă. Cităm din adresa nr. 225820 trimisă redac» ției noastre de conducerea I.T.B. : • „Ca urmare a sesizării apărute în rubrica «Faptul divers», vă comunicăm că s-a luat următoarea măsură : încasatorului 36068, pe nume Stoian Dra- gomir, i s-a desfăcut contractul de muncă". Punct.
Pentru un 
„Da“ rostit 
de două orias- din

PLASTIC
specifică unor ținuturi cunoscute artiștilor. Putem aminti astfel peisajele de la țărmul Mării Baltice conturate de unul din cei mai cunoscuți pictori contemporani R.D.G. — Otto yer-Holstein bru de onoare unii arfelor din'1 R.D.G. i

din Nieme- (mem- i al - Uni- plastiee și ■ președinte al Comitetului internațional al Bienalei țărilor de pe țărmul Balticii) ; scenele de pe plajă surprinse de Harald Matzks sau peisajele care, în timpul unor călătorii în Uniunea Sovietică, l-au impresionat pe Lutz Voigt- mann. Organizate în elegante forme decorative, naturile statice semnate de un alt binecunoscut pictor din R.D.G. — Walter Womacka — se înscriu aceleiași tendințe.
★Cunoscut mai alea pentru marea frescă pe care a executat-o în ultimii ani in holul Primăriei

Marx-Stadt (una din cele mai apreciate lucrări de artă monumentală din R.D.G.), Horst Zickclbein este, de asemenea, apreciat ca grafician. Desenele acestui artist, în flow master, expuse acum la galeria „Eforie", ne prezintă o latură a personalității sale. In sala expoziției te în- timpină exuberanța stenică a unui spațiu plin de surprize colorate. Descifrez parcă . în această pasiune pentru culorile violente, contrastante, pirația omuluinord către lumină, către culoare, către mișcare. Un intreg ciclu de desene inspirate de plaje, „T* Mangalia", pe șirmă", „Poarta", picioare", citeva titluri, tîtearor mai temperamental, anumit mod înțelege Și ne observații și gin- duri care-și au originea în realitatea imediată a naturii. Pornind declarat de aici, de la calitățile plastice ale concretului, Horst Zickelbein a- junge treptat să creeze o atmosferă fantastică, de basm.In ansamblul lor,cele două expozițiidin R.D.G. oferă pe lingă prilejul cunoașterii și familiarizăriicu aspecte mai noi ale creației artistice din această țară și e- xemplul unei arte cu mesaj limpede, plină de posibilități în a-1 transmite privitorului în moduri variate.

.Moscheea din „Dansator (I și II), „Figură în sint doar tot a- lucrări a că- unitate aparține mult registrului unui de a transpu-

din Karl- Marina PREUTU

seri.19.20 loot de
19.30 Telejurnal.
20,00 Deschiderea

1976—1977 a ______ ________
ale Radiotelevlziuntl. Concert sus
ținut de orchestra simfonică a Ra- 
dlotelevizlunll.
întrebări și răspunsuri. 
Ecran muzical și de varietăți. 
24 de ore.

stagiunii de concerte 
formațiilor muzicale

zi .00
21.25
22.10

I
I

La Oficiul de stare civili al 
primăriei orașului Vaslui s-au 
prezentat doi îndrăgostiți. El — 
loan Rafiu. cu domiciliul in ora- I 
șui Pincota, județul Arad. Ea — 
C.G. din Vaslui.

Despre acel „Da* rostit de 
bunăvoie și nesilit de nimeni 
în fața ofițerului stării civile de I 
către Ioan Rațiu s-a auzit re
pede și in urbea lui natală. Si 
astfel, primăria din Pincota | 
trimite primăriei din Vaslui ur
mătoarea depeșă : „Numitul | loan Rațiu figurează in actele 
noastre căsătorit conform înre
gistrării nr. 1748 din 18 noiem
brie 1975".

Deci, la mai puțin de un an. ‘ I 
loan Rațiu zice a doua oară 
„Da" și devine bigam. Acum ur
mează ca nestatornicul I.R. să fie | 
„localizat" in altă parte.

Vinovat: 
acarul Ignat în Rimnicu-Vîlcea se află nu mai puțin de trei bariere caro stau ca trei cerberi la tot atîtea porți de intrare în municipiu. In fața acestora, în fiecare zi. conducătorii auto pierd multă vreme. Pină la realizarea unor pasaje de nivel, dacă barierele cu pricina ar sta lăsate numai Ia trecerea trenurilor n-ar fi mare lucru. Șiruri lungi de autovehicule așteaptă însă și după trecerea trenurilor — și aceasta din pricina capriciilor unor acari. Așa s-a întimplat și zilele trecute la bar'era de pe strada ll Iunie, cind, furat de alte treburi, acarul Constantin Ignat a „uitat", pur și simplu, să mai ridice bariera. Conducerea gării C.F.R. Rimnicu-Vîlcea ne-a informat că, într-adevăr, vinovat e acarul Ignat și că va pune in viitor o „barieră" sigură unor asemenea neglijențe. Să pună I

Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm...
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto, 
Din țările socialiste.
Scena — emisiune de actualitate 
si critică teatrală.
Cabinet juridic. 
Săptăniîna muzicală 
Universitatea TV.

20.00

21,15

22,05

PROGRAMUL II
Teatru scurt : „Pasărea speranței* 
de Radu Theodoru.
Vulpea. Poem cinematografic — 
producție B.B.c.
Carte românească de învățătură, 
învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Theodosie (partea a 
V-a).

Q

nu e doar pentru băiețiȘi la întreprinderea „Clujana" sportul de masă dispune de bază materială. Este vorba de un adevărat complex, din care nu lipsesc terenurile de fotbal, handbal, volei, baschet, sală de gimnastică, două piscine încălzite, teren de. atletism etc. Ne interesăm dacă tinerele muncitoare folosesc baza sportivă. Președintele asociației, Ștefan Rotaru, ne spune : peste 800 de tinere au trecut probele sportive prevăzute in com

țean al sindicatelor, de la consiliul județean pentru educație fizică și sport. La solicitarea noastră de a ni se vorbi despre sportul de masă in rindul tinerelor fete, răspunsul interlocutorilor începea stereotip : la „Someșul", la „Clujana", la cooperația meșteșugărească, la „Farmec"... Despre celelalte întreprinderi din oraș care au in rindul angajați- lor multe tinere muncitoare ni s-a spus : „Păi să vedeți, pe la alte în
Activitatea sportivă de masă 

a tinerelor muncitoare din Cluj-Napoca

plexul „Sport și sănătate", mai bine de o mie au participat Ia „Crosul tineretului", iar tenisul de masă este îndrăgit de multe muncitoare. Aflăm, de asemenea, că în șase secții și a- teliere se face gimnastică în producție.La rîndu! lor, vreo 700 de tinere, membre ale asociației sportive „Voința". lucrătoare in cooperativele meșteșugărești din oraș, participă la întrecerile de atletism, volei, tenis de masă și la alte ramuri de sport din cadrul cupei „Femina".De remarcat și efortul tinerelor muncitoare de la întreprinderea de produse cosmetice „Farmec" în a- menajarea unei baze sportive proprii și in participarea in masă la competițiile organizate la nivelul municipiului și al județului.Ne oprim aici cu exemplele bune, pentru că tot aici s-au oprit și interlocutorii noștri de Ia comitetul municipal U.T.C., de la consiliul jude

treprinderi nu prea se face mare lucru". Am vizitat și noi una dintre aceste întreprinderi — „Flacăra". Aici se produc confecții și, ca in toate unitățile cu acest profil, majoritatea angajaților sint femei, cele mai multe tinere.— Ce sporturi se practică în întreprinderea dv. ? o întrebăm pe Maria Pantiș, președinta comitetului sindical.- FotbaluJ !— Feminin ?— Nu. masculin ! Avem 22 de fotbaliști. Sintem 2 000 de femei in fabrică, dar sportul il fac mai mult... ficiorii. Femeile plătesc cotizația la asociația sportivă pentru ca 22 de băieți să facă sport.Am stat de vorbă și cu președintele asociației sportive. Pavel Oltean.— N-avem o bază sportivă proprie — se plinge președintele. Dac-am avea...

De ce nu au ? La consiliul județean al sindicatelor aflăm că s-au atribuit terenuri pentru amenajarea unor baze sportive trustului de construcții industriale, clubului „Sănătatea", întreprinderilor „Unirea", „Tehnofrig", trustului de construcții și Institutului de proiectări Cluj- Napoca. Deci, nu terenul este de vină, ci alte motive, foarte subiective, în- cepind cu lipsa de interes din partea factorilor de răspundere din întreprinderi pentru atragerea tinerelor muncitoare intr-o activitate sportivă.Printre tinerii din municipiu care au trecut probele complexului „Sport și sănătate" se găsesc foarte puține fete, iar echipele feminine din întreprinderi nu sînt nici ele prea numeroase. Desigur, fetele sînt chemate la startul unor crosuri sau altor întreceri sportive, dar acestea au un caracter sporadic, o dată sau de două ori pe an. Chiar și gimnastica la locul de muncă se introduce anevoie într-o serie de întreprinderi, deși se știe că gimnastica are urmări pozitive atît pentru sănătatea angajaților, cît și pentru productivitatea muncii.Desigur, sînt și unele greutăți o- biective în organizarea activității sportive din întreprinderi. Multe dintre tinerele muncitoare sînt înscrise la liceul seral, altele sînt navetiste. Dar dacă lucrurile sînt privite cu seriozitate și cu dorința de a ajuta femeile să îmbine, în folosul lor, munca și învățătura cu sportul (sportul înseamnă sănătate și — de ce nu ? — frumusețe), atunci și soluțiile se găsesc.
Rodica ȘERBAN 
Al. MUREȘAN

Paznicul 
păzit

Pină de curind, Vasile 
nu din comuna Roata de___ ...
fov) a fost paznic la Întreprin
derea de confecții și tricotaje 
București. Împreună cu Mana 
Trăncuța (o rudă de-a lui) și cu 
Ion Cristea (un prieten) au luat 
acceleratul spre Timișoara, iar 
de aici o cursă locală spre Arad. 
Cei trei se luptau cu un 
ditamai balot, care nu a scăpat 
atenției lucrătorilor de miliție. 
In balot se aflau cupoane da 
stofă in valoare de 18 000 lei, 
sustrase de paznic din întreprin
derea pe care trebuia s-o pă
zească. Deși il cheamă Ciobanu, 
s-a purtat precum lupul pus să 
păzească oile. Acum este el însuși păzit.

Cioba- 
Jos (II-

O bicicletă, 
un biciclist

I
i
I

Bicicleta nu este miiloe de transport în comun. Cînd se urcă doi sau trei pe o bicicletă, urmările pot fi grave. In ultimul timp ni se semnalează o serie de întîmplări care avertizează asupra acestei neglijențe. Doi bărbați în toată firea din Teius (Alba) — Teodor Simonca și Teodor Opoczan — s-au urcat pe o bicicletă și au pornit la drum. Pierzindu-și echilibrul, bicicleta s-a tamponat cu un autoturism. Urmarea: T.O. a decedat, iar T.S. a fost internat la spital în stare gravă. Și încă o intimplare : Gh. Ileș din Ocna Mureș l-a luat pe portbagajul bicicletei pe fiul său de 12 ani. Din neatenție, s-a autocamion. Accidentul fatal pentru el. Așadar, cum circulați pe două bicicletă, un biciclist.
lovit de un a fost atenție roți : o

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii'
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Interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)intr-o formă sau alta, la reuniunile și Ia activitatea mișcării nenliniați- lor. Aceasta a dus la adoptarea, la Colombo, a hotărîrfi cu privire la invitarea României, ceea ce îi permite să aibă o participare cu caracter permanent la activitățile neali- niaților. După părerea noastră, a- ceasta constituie un pas important in felul de abordare de către mișcarea nealiniaților a problemelor privind orientarea și sarcinile pe care și le propune, în primul rind de a constitui un cadru de discutare cu o participare cit mai largă a problemelor fundamentale ce preocupă lumea contemporană. Faptul că mișcarea nealiniaților a abordat într-o formă foarte largă problemele dezarmării, ale noii ordini economice internaționale, unele probleme litigioase — cum este și problema Orientului Mijlociu — demonstrează că reuniunea și, în general, activitatea mișcării nealiniaților sînt orientate tocmai in direcția soluționării într-o formă nouă, democratică, cu participarea largă a tuturor statelor și popoarelor la viața internațională, a problemelor complexe ale lumii contemporane. In acest sens, apreciem că mișcarea nealiniaților are un rol important în procesul de afirmare a principilor noi, de egalitate și respect între state, în participarea tuturor țărilor la soluționarea problemelor internaționale.i ÎNTREBARE : Cum asigurați 
dezvoltarea economică a Româ
niei in actuala etapă 7 Care sini 
problemele și care sint speran
țele dumneavoastră pentru vii- 
zor 7RĂSPUNS : Pentru a înțelege mai bine dezvoltarea economico-socială a României trebuie să menționez că în cincinalul 1971—1975 producția industrială s-a dezvoltat într-un ritm anual de circa 13 la sută. Venitul național a fost în 1975 cu 70 la sută mai mare decît cel din 1970. însuți acest fapt demonstrează eficiența și rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea economică a României, cu atît mai mult cu cît — după cum este bine cunoscut — în ultimii ani, pe plan internațional, mai cu seamă în țările capitaliste dezvoltate, s-a manifestat cu putere criza economică, cu implicații destul de grave.în ce privește perspectivele de viitor, voi menționa faptul că, în conformitate cu Directivele Congresului al XI-lea al partidului, în cincinalul 1976—1980 producția industrială urmează să se dezvolte într-un ritm mediu anual de circa 11 la sută. în primele 8 luni ale acestui an — primul an al cincinalului — am obținut un ritm de dezvoltare de peste 11 la sută, ceea ce arată că prevederile planului sint realiste, că, in condiții de pace, avem toate posibilitățile să realizăm cu succes ceeace ne-am propus. De aceea, privesc cu deplină încredere dez-vcîltarea economico-Socială a României, care se bazează atît pe posibilitățile României, cit și pe cele oferite de extinderea colaborării internaționale, cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate. Considerăm că o largă colaborare internațională creează cele mai bune condiții de progres pentru fiecare stat, deci și pentru țara noastră.ÎNTREBARE: Cum concepe 
România relațiile sale economice 
cu Occidentul, cu Piața comună 
și S.V.A. ? Ce pași noi sini re
comandabili sau posibili 7RĂSPUNS : Am arătat că ne pronunțăm pentru o largă colaborare internațională cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în acest cadru, dezvoltăm în mod deosebit de activ relațiile economice — inclusiv de cooperare în producție — și cu țările capitaliste dezvoltate.Aș putea spune că relațiile României cu țările din Piața comună au înregistrat rezultate bune. De altfel, Republica Federală Germania, spre exemplu, ocupă în momentul de față locul doi în comerțul internațional al României. Un loc important ocupă și Franța, Italia, Anglia și celelalte state din Piața comună. Dar, așa cum am menționat anterior, sînt probleme care își așteaptă soluționarea pentru a realiza o colaborare mai bună, în sensul ridicării unor restricții pe care Piața comună le pune în calea dezvoltării relațiilor economice.îp ce privește colaborarea cu Statele Unite ale Americii, voi aminti numai faptul că, față de anul 1970, în 1975 schimburile României cu a- ceastă țară au crescut de aproape 5 ori. în conformitate cu înțelegerile la care am ajuns cu președintele Ford, cu prilejul vizitei sale de acum un an în România, am dori ca în 1980 ele să ajungă la circa 1 miliard de dolari. Felul în care se desfășoară schimburile în acest an demonstrează că este un obiectiv posibil de realizat, cu condiția, desigur, să se acționeze în acest sens din ambele părți. în ce privește diferitele firme și companii din Statele Unite ale Americii, există un interes și o preocupare comună de a găsi căi de cooperare. De aceea, cînd spun a- ceasta, am mai curînd în vedere să nu se încerce așezarea unor barierg artificiale — în sensul celor legate de anularea clauzei națiunii celei mai favorizate — să nu se supună relațiile economice unor condiții politice, ci să se pornească de la principiile înscrise în declarațiile comune ale României și Statelor Unite ale Americii — principii de egalitate, de neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.Am convingerea că există posibilități mari de dezvoltare a colaborării dintre România și Statele Unite ale Americii, inclusiv de lărgire a cooperării în producție — așa cum există și în relațiile cu țările din Piața comună și cu alte state capitaliste dezvoltate.

ÎNTREBARE : Credeți ci tre
buie să existe relații economice 
bilaterale cu un caracter mai o- 
ficial intre România și Piața co
mună ?RĂSPUNS : Ca să vă spun deschis, nu prea agreăm interpunerea, in relațiile României cu alte state, a diferitelor organisme supranaționale. Dar, desigur, nu putem ignora anumite realități și, de aceea, recunos- cînd existența Pieței comune, căutăm să găsim căile de a realiza o colaborare cu organismele ei, pentru a putea înlătura o serie de piedici în dezvoltarea colaborării economice cu țările din cadrul ei.în măsura în care va fi necesar, vom căuta, desigur, în continuare, să discutăm cu organismele Pieței comune pentru soluționarea acelor probleme care nu pot fi rezolvate direct cu statele membre.Problema unor relații de altă natură va putea fi soluționată în mod corespunzător pe măsură ce se va a- junge și la o anumită înțelegere de principiu între Piața comună și C.A.E.R.ÎNTREBARE : Cum vede Ro
mânia rolul ei in cadrul plani
ficării economice a C.A.E.R. și 
in realizarea acesteia 7 Există 
perspectiva unor contacte cu ca
racter mai oficial intre C.A.E.R. 
ți Piața comună 7RĂSPUNS: România priveșteC.A.E.R. ca un organism de colaborare șl de coordonare a colaborării economice, nu ca un organism de planificare a economiei țărilor din C.A.E.R. în acest sens, noi pornim de la faptul că planificarea dezvoltării economico-sociale este un atribut exclusiv al fiecărui stat, al fiecărui popor, al organelor sale conducătoare și nu poate fi cedat nici unui organism, oricare ar fi el.Pornind de la aceasta, apreciem că în cadrul C.A.E.R. poate și trebuie să fis realizată o colaborare multilaterală, o punere de acord în problemele legate de intensificarea colaborării, inclusiv a cooperării în producție, pornindu-se de la interesele statelor respective, ale asigurării dezvoltării economice și sociale a fiecărui popor.în ce privește contactele oficiale dintre C.A.E.R. și Piața comună, după cum vă este cunoscut, C.A.E.R. s-a adresat Pieței comune cu o propunere oficială de realizare a unui acord- cadru sau de principiu, care să favorizeze o colaborare mai largă între țările din C.A.E.R. și Piața comună. Se așteaptă răspunsul Pieței comune, care întîrzie, deși, în trecut, se făcea — ea să spun așa — multă vîlvă pe seama faptului că tocmai C.A.E.R. nu ar fi interesat să ajungă la o înțelegere cu Piața comună. Acum, după ce s-au făcut aceste propuneri, în Piața comună nu se dă dovadă de prea mare grabă în formularea unui răspuns. Desigur, propunerile făcute de țările din C.A.E.R. reprezintă punctul lor■ de vedere. Așteptăm să vedem ce < gîndesc și țările din Piața comună și. pe această bază, să se treacă la negocieri pentru a se ajunge la înțelegeri corespunzătoare.Noi privim aceste înțelegeri numai ca acorduri-cadru care să înlăture barierele artificiale din calea relațiilor dintre state, punind insă accentul pe relațiile directe dintre țări și pe înțelegerile dintre ele în soluționarea problemelor în care sint interesate.ÎNTREBARE : Cum pot fi in
terpretate hotăririle luate de 
Conferința partidelor comuniste 
europene ținută în luna iunie 
la Berlin ?RĂSPUNS : După cum se știe, și in jurul Conferinței partidelor comunistă din Europa care a avut loc la Berlin, în presa internațională s-au purtat multe discuții și s-au făcut tot felul de presupuneri. Ținerea conferinței a fost, cred, un răspuns foarte elocvent la toate aceste presupuneri. Ea a demonstrat că partidele comuniste și muncitorești din Europa pornesc de la realitățile economice, sociale și istorice ale continentului, ale fiecărei țări, că activitatea lor este îndreptată spre soluționarea problemelor din fiecare țară, in raport cu condițiile concrete, cu voința maselor largi populare din țara respectivă, că ele sînt animate de dorința asigurării unei dezvoltări democratice, a soluționării problemelor securității și cooperării în Europa.De altfel, tocmai această problemă a constituit punctul central al conferinței. S-a pornit de la faptul că realizarea securității în Europa, a unei păci trainice nu poate fi decît rodul participării active a popoarelor, care pot determina și guvernele să acționeze în spirit nou, să pună capăt oricăror imixtiuni în treburile altor state și să asigure o colaborare pașnică, bazată pe principii dg deplină egalitate.în acest sens, consider că Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa — care a avut loc în iunie la Berlin — a dat o perspectivă nouă, a deschis căile unei lărgiri a colaborării cu alte forțe politice, în primul rînd cu partidele socialiste și social-democrate, dar și cu alte partide democratice, creștine, cu toate forțele care se pronunță pentru o dezvoltare democratică, pentru o politică de pace și cooperare internațională. Ea demonstrează că partidele comuniste sînt animate sincer de hotărirea de a-și aduce contribuția — fiecare în țara sa, dar și pe plan european și internațional — la soluționarea problemelor care preocupă omenirea.ÎNTREBARE : Cum se dezvol
tă din punct de vedere politic 
societatea românească, odată cu 
apariția noilor generații de la 
mijlocul anilor '70 ?RĂSPUNS : M-am referit la dezvoltarea economică a României, care a obținut rezultate bune și continuă să înainteze într-un ritm intens. O- dată cu aceasta însă au avut loc transformări radicale în întreaga 

viață socială. S-au schimbat, desigur, în primul rînd, structurile sociale ale țării, au crescut și s-au dezvoltat clasa muncitoare, intelectualitatea, s-a ridicat nivelul de cultură al întregii populații, a luat amploare activitatea științifică. Odată cp acestea s-au perfecționat întreaga viață socială și formele de conducere a societății. S-a dezvoltat puternic democrația socialistă, înțe- legind prin aceasta participarea activă a maselor populare, a întregului popor la conducerea societății și crearea cadrului organizatoric necesar în acest scop. Au fost create organisme colective . cu caracter deliberativ — în- ceplnd cu conducerea întreprinderilor — consilii muncitorești în toate instituțiile, s-a introdus principiul organelor deliberative în toate sferele de activitate, inclusiv în ministere. la Consiliul de Miniștri, in toate celelalte organe și organisme ale vieții economice și de stat. De asemenea. au fost create noi forme de participare democratică la conducerea statului, cum ar fi, de exemplu, Congresul consiliilor populare,. Congresul culturii și al educației socialiste, precum și alte organisme de acest gen, unice în felul lor, în momentul de față. Toate acestea vorbesc tocmai de schimbările ce s-au produs pe măsura dezvoltării economice și a transformărilor sociale din țara noastră.După cum vedeți, nu m-am referit la generația nouă, pentru că nu consider că schimbările social-politice sint legate de generația nouă. Ele sint legate de dezvoltarea generală a forțelor de producție, de perfecționarea relațiilor de producție și de schimbările care au loc pe plan internațional și — odată cu acestea — de necesitatea ca societatea să țină seama de toate aceste schimbări și să se găsească formele noi de conducere, de afirmare a maselor populare în toate domeniile.în acest spirit, desigur, generația nouă — care este o generație născută de fapt în orinduirea socialistă — are un rol important, prin faptul că este mai puțin legată de unele lucruri vechi și înțelege mai bine necesitățile transformării rapide a societății. Aceasta și explică, de altfel, faptul că generațiile tinere joacă, în România, un rol foarte activ în întreaga dezvoltare revoluționară a țării. ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. la Congresul educației 
și culturii socialiste ați vor
bit in termeni destul de se
veri despre activitatea mijloa
celor de informare — presa, ra
dioul, televiziunea — din țara 
dumneavoastră, in ceea ce pri
vește explicarea ideologiei, a po
zițiilor politice. Cum ar putea 
mijloacele de informare din 
țara dumneavoastră să îndepli
nească mai bine aceste sarcini 7RĂSPUNS : După părerea mea, nu am vorbit cu severitate, ci în spiritul responsabilității care revine lu- crătorilor din presă și mijloacelor de informare.'Eu am in vedere că presa, mijloacele de informare de pretutindeni reprezintă anumite clase sau grupuri sociale și că, pînă la urmă, ele nu fac altceva decît să exprime punctul de vedere al acestora.Am avut, cu cîțiva ani în urmă, o convorbire cu conducătorul unui grup de ziare din Anglia. L-am întrebat atunci cum se manifestă libertatea presei și cum asigură conducerea ziarelor din grupul său. Mi-a spus simplu : ,.Periodic string conducerile ziarelor și le dau îndrumări cam în ce direcție să acționeze. Dacă cineva a făcut o greșeală, îi atrag atenția, iar a doua oară îl concediez. Este foarte democratic. Ei trebuie să exprime punctul meu de vedere. Nici nu se poate altfel".În ce privește presa din România, ea trebuie să exprime interesele claselor din România — ale clasei muncitoare. țărănimii, intelectualității — să exprime concepția despre viață și gîndirea filozofică a acestora. Nu facem deloc un secret din faptul că filozofia noastră este întemeiată pe concepția materialismului dialectic și istoric și, desigur, pe socialismul științific, care exclude asuprirea și inegalitatea.Desigur, sîntem realiști și știm că sînt oameni care au alte concepțiidespre lume și viață. Le respectăm aceste concepții și credințele religioase, cu condiția caaceștia să nu încalce legile țării și să-și facă datoria de cetățeni ai Republicii Socialiste România. De altfel, în România își desfășoară activitatea 14 culte religioase. Toate cele 14 culte religioase fac parte din Frontul Unității Socialiste, iar în Marea Adunare Națională au fost aleși 6 reprezentanți ai cultelor.Dorim însă ca presa noastră, radioul, televiziunea, toate celelalte mijloace de informare să explice, prin activitatea lor, concepția și filozofia noastră despre lume și viață, politica internă și externă desfășurată de partidul comunist și de statul român, pentru a fi bine înțeleasă și pentru a putea asigura ea întregul popor să participe la înfăptuirea acestei politici.în acest sens, dorim ca toate mijloacele de informare să abordeze mai larg problemele dezvoltării societății, bineînțeles și cu contradicțiile ei, să ia poziție critică față de fenomenele negative, să contribuie la clarificarea problemelor dezvoltării societății noastre.Noi nu dorim numai afirmarea unor principii sau lozinci, ci o dezbatere largă a problemelor dezvoltării. Dorim ca mijloacele de informare, presa să fie mai vii, mai active in discutarea problemelor societății noastre în toate domeniile — ale economiei, științei, culturii și artei, ale dezvoltării democrației, ale perfecționării întregii vieți sociale.Doresc, în încheierea acestui interviu, să adresez cititorilor gazetelor pe care le reprezentați un salut călduros și cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez profunde mulțumiri pentru inesajul sincer de condoleanțe trimis din partea dumneavoastră și în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România in legătură cu încetarea din viață a tovarășului Țoi En Ghen, membru al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, membru al Comitetului Politic al Comitetului Central al partidului, membru al Comitetului Popular Central al Republicii Populare Democrate Coreene și vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Primiri la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit miercuri pe Ottfried Steger, ministrul industriei electronice și electrotehnice al Republicii Democrate Germane.în cadrul Întrevederii a fost relevată evoluția ascendentă a relațiilor dintre țările noastre, a colaborării e- conomice și cooperării în producție și tehnico-științifice în spiritul hotă- rîrilor stabilite eu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker.Totodată, au fost evidențiate noi posibilități de dezvoltare, și diversificare a colaborării dintre România și R.D. Germană, și îndeosebi in domeniul electronicii și electrotehnicii, precum și în alte sectoare de interes reciproc.La convorbire a participat loan Avram, ministrul industriei con- Strucților de mașini.A fost de față Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.
PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRITovarășul Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru al guvernului, a primit. miercuri dimineața, pe Milen- co Boianici, directorul general al întreprinderii de autoturisme „Zas- tava“ — Kraguevac din R.S.F. Iugoslavia, care se află în țara noastră cu prilejul Tîrgului internațional București.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. •S-au subliniat cu satisfacție relațiile bune, în continuă dezvoltare, dintre România și Iugoslavia în toate domeniile de activitate și s-au analizat noi posibilități de colaborare și cooperare în domeniul construcției de mașini.Au participat Cornel Pînzaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, precum și Petar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.,

★Miercuri după-amiază, tovarășul Gheorghe Oprea, viccprim-ministru al guvernului, a primit pe Martin Grilner, secretar de stat parlamentar, președintele părții vest-germane în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, industrială și tehnică româno—vest-germană, care face o vizită în țara noastră. în fruntea unei delegații economica» cp prilejul Tîrgului internațional București.In timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor economice și comerciale dintre România și R.F. Germania, precum și posibilitățile de dezvoltare a acestora în viitor. A fost relevată, de asemenea, importanța pe care o au extinderea schimburilor comerciale și a coopeȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL: Sportul studențesc - Schalke 0-1Iată că mijloacele tehnico-tactice și fizice pentru un meci Sportul studențesc — Dinamo n-au mai fost suficiente în fața echipei Schalke Gelsenkirchen. E drept, din angrenajul formației Sportul studențesc au lipsit doi jucători pe posturi importante, Rădulescu (accidentat) și Ciugarin (suspendat), iar M. Sandu s-a dovedit nerecuperabil. Iar Ră- ducanu nu s-a mulțumit să apere bine poarta, ci a vrut să marcheze și goluri. Astfel, a ratat un penalti, deci cea mai bună ocazie pentru a da scorului final o altă înfățișare. Circumstanțe atenuante au existat, totuși realitatea rămîne de 1—0 pentru Schalke, rezultat cu care solida formație vest-germană va porni în avantaj la meciul retur de la Gelsenkirchen, la 3 noiembrie.

★La Ploiești, în meciul echipelor de tineret (sub 21 de ani) ale României și Poloniei, scor final 2—1, prin.
BASCHET: LaAstăzi, în sala Floreasca din Capitală, se va disputa primul meci dintre echipele Dinamo București și Maccabi Tel Aviv, contind pentru

HOCHEI: SteauaAseară, la patinoarul „23 August" din Capitală, într-unul din derbiu- rile „Cupei României" la hochei pe gheață, echipa Steaua a întrecut cu scorul de 5—1 (2—0, 2—0, 1—1) formația Dinamo București. Intr-un alt
Modificări în programul gimnastelorIn programul gimnastelor noastre fruntașe a intervenit modificarea unor date : după concursul demonstrativ de la Antibes (21—26 octombrie) și turneul balcanic de la Salonic (3—8 noiembrie), va urma parti

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 20 OCTOMBRIE 1970Extragerea I : 6 25 42 22 33 19. FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:1 019 170 lei, din care 297 627 lei re- Extragerea a Il-a : 44 39 15 12 2. port.

Tovarășul Manea Mănescu, prim- ministru al guvernului, a primit, în cursul zilei de miercuri, pe Iordan Mladenov, ministrul electronicii și electrotehnicii al Republicii Populare Bulgaria.In timpul convorbirii a avut loc un schimb de vederi referitor la promovarea relațiilor româno-bulga- re, în spiritul recomandărilor și al măsurilor stabilite de conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. Apreciindu- se evoluția ascendentă a colaborării și cooperării bilaterale pe multiple planuri, au fost evidențiate, în același timp, largile posibilități pe care le oferă economiile României și Bulgariei pentru extinderea și diversificarea conlucrării pe plan economic, tehnico-științific și în alte domenii de activitate.La întrevedere a participat loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.A fost de față Petar Danailov Hristov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
rării economice șî tehnico-științifi- ce bilaterale, dezvoltarea acestor raporturi pe bază echitabilă, reciproc avantajoasă.A participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de fată Richard Balken, ambasadorul R.F. Germania la București.La sosirea la București, delegația a fost întîmpinată de Constantin Stanciu, precum și de ambasadorul Richard Balken.

★Tot în cursul zilei de miercuri, tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim- ministru al guvernului, a primit pe Manfred Lennings, președintele grupului de firme aparținînd concernului „Gutehofnungshtitte" (G.H.H.) din R.F. Germania, care se află la București cu prilejul sesiunii Comitetului mixt de lucru dintre reprezentanți unor organisme economice și industriale din țara noastră și grupul de firme aparținînd concernului vest-german.In cadrul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea cooperării ■ dintre întreprindeți rile roîhâmeșR șt grupul G.H.H. în domeniul construcțiilor de mașini și metalurgiei.La întrevedere au participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Cornel Pînzaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.(Agerpres)

punctele marcate de Radu II și Vrinceanu, respectiv de Kupcewicz.
Rezultate din turul doi al cupelor 

europene de fotbal :
Cupa campionilor europeni : Fe- rencvaros Budapesta — Dynamo Dresda 1—0 ; Trabzonspor (Turcia) — F.C. Liverpool 1—0 ; Banik Ostrava — Bayern Miinchen 2—1 ; Dinamo Kiev— PAOK Salonic 4—0 ;Cupa cupelor : Carrick (Irlanda de Nord) — Southampton 2—5 ; Boavis- ta Porto — Levski Spartak Sofia 3—1 ; Apoel Nicosia — A.C. Neapole 1—1 : Slask Wroclaw — Bohemians Dublin 3—0 ; Dinamo Tbilisi — M.T.K. Budapesta 1—4 ;Cupa U.E.F.A. : Slovan Bratislava— Q. P. Rangers (Anglia) 3—3 , Wisla Cracovia — Molenbeek (Belgia) 1—1 ; Șahtior Donețk — Honved Budapesta 3—0 : Akademik Sofia — A.C. Milano 4—3.

sala Floreasca„Cupa campionilor europeni" la baschet masculin. Partida va începe la ora 19.
- Dinamo 5-1joc, S.C. Miercurea Ciuc a dispus cu scorul de 9—2 de echipa Dunărea Galați. Astăzi, cu începere de la ora 16, se dispută întîlnirile Steaua — Dunărea Galați și Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc.

ciparea la „Cupa Kuniki" din orașul Nagoya — cel mai mare turneu care se organizează anual in Japonia (11—15 noiembrie) — apoi la concursul demonstrativ de la Hamburg (16—18 noiembrie).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA4 REPUBLIC^SOMALIA

Excelenței Sale
General - maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Revoluționar Socialist Somalez, 

Președintele Republicii Democratice SomaliaCea de-a VII-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Democratic® Somalia îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, in numele Partidului Comunist Român, al poporului și guvernului, precum și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de bunăstare și prosperitate pentru poporul somalez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Revoluționar Socialist Somalez, dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Somalia se vor dezvolta și întări continuu, în interesul celor două popoare, al luptei pentru pace, independență națională și progres social, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru o nouă ordine economică și politică în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Cele nouă secole de existență ale capitalei somaleze. Mogadiscio, au dăruit orașului cîteva opere arhitectonice remarcabile, cum sînt palatul Muzzaffar. moscheile Giamaa și El Barani. Cu toate acestea, în 1960. anul eliberării de sub dependenta colonială și proclamării independenței țării, Mogadiscio număra numai 100 000 de locuitori, cea mai mare parte trăind în cartiere sărace, din case de lut. Numeroasele fră- mîntări politice pe care le-a cunoscut Somalia pină în 1969 au produs o dispersare a eforturilor în detrimentul dezvoltării multilaterale a țării. Abia cu șapte ani în urmă, odată cu preluarea puterii de către un grup de patrioți din armată, a fost declanșată o puternică acțiune de înnoire. Ca urmare, la Mogadiscio au apărut blocuri noi, moderne, Lingă aeroport, altădată loc de popas al nomazilor, a fost construit un întreg cartier unde au fost transferate o serie de instituții administrative.Totodată, se află In construcție noi obiective industriale, între care o oțelărie și o rafinărie de petrol. Marea majoritate a celor 350 000 de locuitori, cît numără în prezent capitala, participă la această vastă o- peră de înnoire a orașului.In cursul verii, la Mogadiscio
Cronica

Delegația militară a R. D. 
Germane, condus“ de sene- ralul de armată Heinz Hoffmann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul apărării naționale al R. D. Germane, s-a întîlnit miercuri, la Casa armatei din Sibiu, cu militari din această garnizoană.In numele militarilor români, ge-. neralul-colonel Ion Coman, miniștrul apărării naționale, a adresat un salut călduros delegației militare a R. D. Germane, tuturor militarilor Armatei populare naționale a R. D. Germane. Vorbitorul a evidențiat însemnătatea relațiilor de colaborare pe multiple planuri dintre România și R. D. Germană.Luind cuvîntul, gețișralul de armată Heinz Hoffmann a adresat, militarilor români, în humele militarilor Armatei populare naționale a R. D. Germane, un călduros salut. Oaspetele a exprimat, totodată, mulțumiri pentru atenția deosebită și manifestările de prietenie de^ care delegația s-a bucurat pe timpul vizitei în România. Au fost subliniate relațiile, în continuă dezvoltare, dintre țările noastre, interesul cu care oamenii muncii din R. D. Germană urmăresc realizările poporului român în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Referindu-se la însemnătatea raporturilor prietenești statornicite Intre cele două state și între armatele lor, ministrul apărării naționale al R. D. Germane și-a exprimat Încrederea că vizita în țara noastră a delegației pe care o conduce va contribui la întărirea și extinderea acestor raporturi.

Vicepreședintele Comisiei 
O.N.U. pentru Europa, Cor" nelio Sommaruga, a sosit vineri în Capitală la invitația Ministerului Afacerilor Externe.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.A fost prezent Pierre Henri Au- baret, ambasadorul Elveției la București.

Protocol de cooperare.La încheierea primei sesiuni a Comitetului mixt de lucru a reprezentanților unor organisme economice și industriale din România și grupului de firme aparținînd concernului „Gutehofnungshtitte" (G.H.H.) din
A apărut revista „ERA SOCIALISTĂ” nr. 20/1976Sumarul revistei se deschide cu articolele : „Creșterea rolului organizațiilor de partid In viața economico- socială" și „Valorificarea optimă a resurselor materiale".La rubrica „Un program amplu de măsuri în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative" sînt inserate articolele : „Integrarea științelor sociale în practica social-poli- tieă", „Centre unice ale activității ideologice și politico-educative", „In- terdisciplinaritatea în științele socia
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 octombrie, în țară : vreme rece 
la început, apoi în curs de încălzire u- 
șoară. Cerul va fl variabil, cu tnnorărl 
mai accentuate tn jumătatea de sud- 
vest a țării, unde pe alocuri vor cădea 
precipitații slabe, care la început vor 
fi șl sub formă de lapoviță și ninsoare. 

s-au desfășurat lucrările Congresului de constituire a Partidului Revoluționar Socialist Somalez. în programul căruia se proclamă rolul conducător al clasei muncitoare în lupta pentru lichidarea subdezvoltării. Pe aceeași linie se înscrie și programul de regrupare a țăranilor în cooperative ; în prezent există peste 110 unități, care reunesc 12 000 de membri.In țara noastră, eforturile poporului somalez îndreptate spre dezvoltarea economică, progres social și cultural sînt urmărite cu sentimente de caldă solidaritate. Intre România și Somalia s-au stabilit de mulți ani raporturi de prietenie și colaborare, bazate pe stimă și respect reciproc. Cu prilejul întâlnirii, chiar la începutul acestui an, dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Siad Barre s-a exprimat dorința comună de a acționa pentru lărgirea contactelor politice, a colaborării și cooperării prietenești ro- mâno-somaleze pe multiple planuri, în mod evident, transpunerea în viață a acestor orientări răspunde intereselor reciproce ale popoarelor noastre și, totodată, ale cauzei generale a păcii și progresului în lume.
A. BUMBAC

zileiR. F. Germania, în cursul căreia au fost examinate posibilitățile de dezvoltare, in continuare, a cooperării în domeniile construcțiilor de mașini și metalurgiei, a fost semnat un protocol privind acțiuni de cooperare de interes reciproc pe plan bilateral, cît și pe terțe piețe.
★In cadrul planului interguverna- mental de colaborare culturală și științifică dintre România și Polonia, miercuri a fost semnată la Craiova o înțelegere intre Universitatea din Craiova și Universitatea „Boleslaw Bierut" din Wroclaw. Documentulprevede schimburi de planuri și programe, manuale și alte materiale de specialitate, schimburi de cadre didactice și de cercetători științifici, de lucrări și publicații, acțiuni comune de ^fterOetrrrer«■AXJk V t. . • ■

Mesaj Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit unmesaj de mulțumire din partea omologului său Nguza Karl I Bond, pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a X-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice intre țara noastră și Republica Zair.
Membrii delegației grupu

lui parlamentar de PrieteiU« R. F. Germania—România, continuînd călătoria în țara noastră, au fost marți oaspeții județului Maramureș, unde au avut o întrevedere cu președintele Consiliului popular județean, Gheorghe Blaj, au vizitat Stațiunea pomicolă experimentală, Muzeul mineralogic, precum și așezăminte social-culturale din orașul Baia Mare.Reîntorși în București, parlamentarii vest-germani s-au întilnit miercuri cu cadre didactice de la Institutul politehnic București, iar după-amiază au vizitat Tîrgul internațional București.
Aniversare. In cadrul Bnl' versărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO pentru anul 1976, miercuri a avut loc în sala Casei de cultură a I.R.R.C.S. o manifestare consacrată pictorului italian Vecellio Tizian, cu prilejul comemorării a 400 de ani de la moartea sa.
Recital. sa,a AteneuluiRomân a avut Ioc miercuri seară recitalul violoncelistului sovietic Daniil Șafran. (Agerpres)

le", „Funcția educativă a mișcării artistice de amatori", „Angajarea politică a istoricului", „Cunoștințele de istorie în școală".La rubrica „Consultații" este publicat materialul : „Materialitatea lumii. Categoria de materie in filozofia marxistă".Revista mai, conține obișnuitele rubrici : Știință-învățămint, Pagini de istorie, Creația literar-artistică, Viata internațională, Cărți și semnificații, Cuvîntul cititorilor.
Vtntul va sufla potrivit, eu 20—3B km/ 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade 
mai coborlte la început. în Moldova, 
Transilvania șt Bărăgan, unde condițiile 
atmosferice vor fi favorabile brumei și 
înghețului la sol. Temperaturile maxi
me vor fl cuprinse între 4 și 14 grade, 
local mai ridicate. Dimineața, ceață. în 
vestul țării. în București : vreme rece 
la început, apoi în curs de încălzire u- 
șoară. Cerul va fi temporar noros. fa
vorabil ploii slabe. VInt potrivit. cu 
20—30 km/oră. Temperatura va crește 
ușor.

cinema
• Lumină pe colină : PATRIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
•• Oameni respectabili : SCALA — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• întoarcerea marelui blond : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 18.30; 16; 
18,15; 20,30. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,15; 16,15; 18.30; 20.30, FAVORIT 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• Ultima noapte a singurătății s
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.

Cel 13 de la Barletta : VICTO
RIA — 9,30; 12,15; 14,45; 17,15: 20, 
MIORIȚA — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Osinda : GRIVIȚA — 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 î DOI
NA — 13,30; 16; 20.
• Program de desene animate î 
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 î CASA FILMU
LUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Apașii : LUMINA — 9; 11,15;
1Ș.30; 15,45; 18; 20.
•< Dacă tace cîntărețul : 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, FEREN
TARI — 18: 20,15.
• Romanță pentru o coroană : 
FERENTARI — 15,30.
• Țară îndepărtată : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20,15, BUZEȘTI 
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,15,
TOMIS — 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; 17.45; 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 : DACIA 
— 9: 12,30; 16; 19,15.
• Pinocchio : PACEA — 14,15.
•> 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 : MOȘILOR — 16; 18;
20.

• Cangurul : POPULAR — 15,45; 
18; 20.

Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
15,45: 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : COS
MOS — 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : COSMOS — 15,30.

Melodiile cartierului : FLACĂ
RA — 18; 20.
• Astă seară dansăm In familie ; 
FLACÂRA — 10; 15.30.
• Suflete condamnate : ARTA ' — 
15,30: 17.45; 20.

Mihai Viteazul : VITAN 15,30;
19,30.
• Aripi puternice : RAHOVA 
16; 18; 29.

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Concert de muzică 
pop cu formația vocal-instrumen- 
tală I POOH din Italia — 19,30.

Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faei prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala mică) : Valiza 
cu fluturi — 19,30.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul da operetă : Suzana — 
19,34

•r Teatrul de comedie : Trei surori
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan. 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 19,30.
• Teatrul Glulești : Hotel „zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satiric-muzicai „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista eu 
paiațe — 19,30.

Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe-un picior de plai —
19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Sir și elixir — 17.
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DUPĂ REUNIUNEA ARABĂ RESTRÎNSĂ

LA NIVEL ÎNALT DE LA RIAD

Examinarea modalităților 
de aplicare a planului privind 

instaurarea păcii în Liban
• Miniștrii de externe ai țărilor arabe au recomandat ca în- 
tîlnirea Ia nivel înalt să aibă loc luni Ia Cairo • Luări de po
liție în legătură cu hotărîrile de la Riad • Intense bombar
damente Ia Beirut înainte de momentul stabilit pentru 

încetarea loculuiMiniștrii afacerilor externe ai țărilor arabe s-au reunit ieri, la Cairo, pentru examinarea modalităților de aplicare a hotăririlor adoptate la reuniunea de la Riad a „celor șase“ și pentru pregătirea viitoarei conferințe arabe la nivel înalt.Comunicatul publicat la încheierea reuniunii conține recomandarea ca întîlnirea arabă la nivel înalt lărgită să se desfășoare, începind de luni 25 octombrie, în capitala egipteană.în comunicat se recomandă, totodată, ca șefii de state participanți la întilnire să examineze rezultatele reuniunii de Ia Riad. în legătură cu aceasta, miniștrii de externe își manifestă „satisfacția fată de rezultatele reuniunii din capitala saudită, care s-a axat pe stabilirea mijloacelor de restaurare a păcii în Liban, menținerii existenței rezistenței pa- lestinene și care a contribuit la întărirea solidarității arabe". Miniștrii de externe își manifestă încrederea că toate părțile implicate în conflictul din Liban vor respecta Acordul de încetare a focului.Agenția Reuter precizează că Libia a anunțat că nu va participa la conferința la nivel înalt de la 25 octombrie.Din Beirut se anunță că Pierre Gemayel, unul din liderii falangelor libaneze, și Camille Chamoun, șeful Partidului Național Liberal din Liban, în urma întrevederii avute cu președintele Elias Sarkis, s-au pronunțat în favoarea acordului în problema libaneză intervenit la Riad, „cu condiția ca acesta să fie aplicat ad litteram".La Beirut a avut loc o reuniune a Partidului Socialist Progresist din Liban. Liderul acestei formațiuni politice, Kamal Jumblatt, a prezentat un raport în legătură cu consultările pe care le-a avut la Paris și în unele capitale arabe în legătură cu soluționarea crizei libaneze. Au fost, de asemenea, examinate hotărîrile Conferinței arabe la nivel înalt de la Riad.Președintele Siriei. Hafez El Assad, s-a înapoiat marți la Damasc, după reuniunea arabă restrînsă la nivel înalt de la Riad. Vorbind ziariștilor înainte de plecarea din capitala saudită, Hafez El Assad s-a declarat „foarte optimist în legătură cu rezultatele pozitive obținute în cadrul conferinței" — a anunțat postul de radio Damasc, reluat de agenția Reuter.Inapoindu-se de la Riad spre Damasc, președintele Siriei a făcut o escală la Amman, .undje a, avut,,convorbiri cu regele Hussein al Ippdaniej.
„Viitorul economiei mondiale"

Un documentat studiu, care pune în evidență necesitatea 
restructurării relațiilor economice internaționale

® Resursele de materii prime pot asigura satisfacerea cerin
țelor dezvoltării economice continue a tuturor națiunilor ® Te
renurile cultivabile în țcirile nedezvoltate pot fi sporite cu 229 
milioane hectare pînă în anul 2000 9 Alocarea pentru dez
voltare a 35—40 la sută din produsul național brut — o ce

rință a progresului rapidAșa cum s-a anunțat, concomitent cu publicarea celui de-al treilea raport al „CLUBULUI DE LA ROMA", consacrat adîncirii decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, la Națiunile Unite a fost dat publicității un alt raport, cu aceeași problematică, intitulat „VIITORUL ECONOMIEI MONDIALE". Cercetători de la Universitatea Harward și alte universități a- mericane, reuniți sub conducerea savantului american W. Leontieff, laureat al Premiului Nobel, au întocmit un studiu multilateral asupra economiei mondiale, în care relevă complexitatea deosebită a problemelor cu care este confruntată omenirea contemporană. Studiul combate, cu argumente științifice de netăgăduit, punctele de vedere pesimiste, cu largă circulație în Occident, cu privire la perspectivele problemelor alimentației,1 energiei, materiilor prime, populației etc.Astfel, autorii consideră că, în pofida creșterii consumului de materii prime, nu este cazul să se manifeste temeri față de o penurie dramatică intr-un viitor previzibil. Resursele disponibile de materii prime sînt în stare să asigure satisfacerea în perspectivă a cerințelor unei dezvoltări economice continue a tuturor națiunilor lumii.Studiul apreciază, de asemenea, că problemele pe care le ridică poluarea sint pe deplin soluționabiie. Astfel, calculele arată că, din punct

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Al Akhbar", președintele Siriei, Ha
fez El Assad, a declarat că, prin ho- 
tăririle la care a ajuns, reuniunea la 
nivel înalt de la Riad „a înlăturat 
pericolele ce amenințau cauza pales- 
tineană și a salvat poporul libanez 
de ja dezastru".în același timp, cotidianul cairot „Al Ahram" informează că președintele Siriei l-a invitat pe președintele R. A. Egipt să întreprindă o vizită în Siria. Invitația, prezentată în cursul întilnirii de la Riad a celor doi șefi de stat, a fost acceptată, președintele Sadat urmind să sosească la Damasc într-un termen cit mai scurt.Venind de la Riad, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a făcut o escală la Bagdad, unde a avut o convorbire cu Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak.De la Bagdad, Arafat a plecat la Damasc — prima sa vizită în Siria după intrarea trupelor siriene în Liban. în cursul acestei vizite a fost primit de președintele Siriei, Hafez El Assad.Pe plan militar, agențiile de presă relatează că pentru cea de-a treia zi consecutiv, Beirutul a fost supus miercuri dimineața la un bombardament intens de artilerie grea de către ambele părți afla’te în conflict. Aceste bombardamente — se arată la Beirut — sint de o violență rar întîlnită în tot cursul celor 18 luni care au trecut de la declanșarea conflictului.După cum s-a mai anunțat, noul acord de încetare a focului, ca parte a planului pentru instaurarea păcii în Liban, elaborat la Conferința a- rabă la nivel înalt de la Riad, urmează să intre în vigoare joi la ora șase, ora locală. Atit falangele libaneze, cit și forțele palestineano-pro- gresiste au anunțat că vor respecta acordul de încetare a focului.

Intr-un comentariu al agenției 
France Presse privind perspectivele 
planului de pace în Liban, convenit 
la Riad, se arată : Obiectivul ambi
țios al acordului privind Libanul, în
cheiat luni la Riad între șase con
ducători arabi, lasă în umbră un anu
mit număr de probleme considerate 
drept esențiale pentru reglementarea 
crizei libaneză. Tn primul rînd, în
cetarea generală a focului a fost 
fixată fără ca părțile beligerante să 
participe la negocieri. Cei 30 000 de 
soldați ai forței arabe de descurajare 
nu se vor afla în Liban pentru a 
impune încetarea ostilităților. Acor
dul de la Riad nu face nici o men
țiune asupra componenței acestei 
forțe.

de vedere tehnic, se poate asigura ca nivelurile actuale de poluare să nu se agraveze, iar costul luptei împotriva poluării în țările dezvoltate să fie menținut în jurul a 4—4,5 la sută din costurile totale de producție — ceea ce nu este de natură să afecteze grav dezvoltarea economică.Ca una din concluziile importante, studiul apreciază că problemele generate de creșterea economică pe ansamblul țărilor lumii sînt nu de ordin „fizic", material, oi de ordin „politic, social și instituțional", cu alte cuvinte decurg din persistența unor structuri și rîn- duieli învechite care frinează progresul.în același timp, studiul atrage atenția asupra faptului că decalajele între nivelul de dezvoltare economică al țărilor puternic industrializate și cel al țărilor în curs de dezvoltare continuă să se adîn- cească : chiar dacă ritmul de creștere preconizat de cel de-al doilea deceniu al O.N.U. pentru dezvoltare (1971—1980) ar fi atins iar, apoi, menținut pină în anul 2000, decalajul între țările bogate și cele sărace va rămîne la fel de mare ca in 1970. Pentru reducerea la jumătate a acestui decalaj — se apreDupă cum se vede, aprecierile, datele și cifrele cuprinse în acest studiu subliniază, o dată mai mult, necesitatea de a se acționa stăruitor pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale — ca unul din imperativele majore care privesc viitorul omenirii.

Dezbaterea problemei Namibiei 
in Consiliul de Securitate
Rezoluția preconizînd, în cadrul reglementării politice a problemei, 

instituirea unui embargo asupra livrărilor de arme către regimul care 
deține acest teritoriu sub ocupație ilegală, deși a întrunit voturile a 
zece state, a fost blocată de vetoul S.U.A., Franței și Angliei. Votul 
negativ ai celor trei state a trezit reacții de dezaprobare. Consul
tările în vederea găsirii unei soluții continuă.NAȚIUNILE UNITE 20 — Corespondentul nostru transmite : Marți după-amiază, Consiliul de Sectiritate al O.N.U., care are de mai mult timp în atenția sa „problema Namibiei", a trecut la abordarea unui proiect de rezoluție prezentat de un grup de șapte state : Benin, Guyana, Libia. Pakistan, Panama, România și Tanzania.Subliniind că perpetuarea ocupației ilegale a Namibiei de către Africa de Sud este o amenințare Ia adresa păcii și securității internaționale, proiectul de rezoluție chema Ia sancționarea regimului din Pretoria, inclusiv prin aplicarea unui embargo asupra livrărilor de armament, muniții și echipament militar către Africa de Sud.în favoarea acestui proiect de rezoluție — elaborat de coautori după intense și îndelungate consultări cu majoritatea covîrșitoare a statelor membre ale organizației — au luat cuvintul, în ședința de marți după- amiază a consiliului, șefii delegațiilor din Panama, Pakistan, Benin, Tanzania, Arabia Saudită, Zambia și Uniunea Sovietică.Deși proiectul a întrunit 10 voturi pentru, două abțineri (Japonia și Italia), el nu a fost totuși adoptat, întrucît împotrivă au votat reprezentanții Angliei, Franței și S.U.A. — trei state membre permanente ale consiliului.După vot, mal multe delegații au

Pregătiri în vederea Conferinței de la Geneva 
asupra viitorului RhodesieiLa Geneva sint programate să înceapă azi consultările preliminarii 

în vederea Conferinței asupra viitorului constituțional al Rhodesiei. 
In legătură cu aceasta, agenția France Presse publică un comentariu, 
din care reproducem mai jos :Marea Britanie ia parte fără entuziasm și fără iluzii la faza preliminară a conferinței, al cărei scop declarat este de a asigura trecerea pașnică a fostei sale colonii, Rhodesia, la un regim al majorității negre. Guvernul britanic a invitat regimul ilegal al lui Ian Smith și pe principalii lideri ai populației negre din Rhodesia pentru a se in- tilni pe malul lacului Leman în vederea angajării negocierilor pentru formarea unui guvern de tranziție. Reprezentantul Marii Britanii la Națiunile Unite, Ivor Richard, se va afla. începind de joi, la dispoziția părților prezente la Geneva pentru a încerca să concilieze în decurs de o săptămînă poziții ce par la prima vedere ireconciliabile.Relevînd diversitatea de poziții a participanților la conferință. A.F.P. arată că, dacă Ian Smith are în vedere o perioadă tranzitorie de doi ani în care Consiliul, de ■-Stat prezidat de un reprezentant al actițalu- 

ciază în studiu — este necesar ca ritmul de creștere economică în țările în curs de dezvoltare să fie de circa 6,9 Ia sută pe an, în condițiile in care cifra corespunzătoare pentru țările dezvoltate s-ar menține în medie la 3.6 la sută.în ceea ce privește problema alimentației în țările în curs de dezvoltare, autorii arată că „este pe deplin posibil de a mări suprafața terenurilor cultivabile in aceste țări cu cel puțin 229 milioane hectare pină în anul 2000".în lucrare regăsim și punctul de vedere — afirmat in permanență de România — potrivit căruia lichidarea subdezvoltării reclamă, în primul rind, efortul propriu al țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce Implică alocarea unei părți substanțiale din venitul național in acest scop. „Dezvoltarea rapidă a țărilor sărace — scriu autorii — nu poate fi obținută decît dacă ele vor afecta 35—40 la sută din produsul lor național brut pentru investiții de capital".în același timp, din studiu reiese necesitatea extinderii cooperării internaționale, sporirii asistenței financiare acordate de țările dezvoltate. Aceasta devine cu atit mai necesar cu cît — după cum remarcă autorii — „în viitorii 25 de ani, balanța de plăți va impune «serioase constrîngeri» majorității țărilor lumii, mai ales dacă nu vor fi adoptate reforme de omologare, la nivel internațional, în ce privește comerțul, prețul materiilor prime, ajutorul pentru dezvoltare și problemele financiar-monetare". 

criticat abuzul la dreptul de veto, care a împiedicat din nou organizația să-și îndeplinească sarcinile.Reprezentantul Organizației Poporului Africii de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) la O.N.U., Theo Gurirab, a denunțat poziția celor trei țări occidentale ca „un act inamical, care dovedește pînă unde sînt hotărite să meargă puterile imperialiste în apărarea intereselor lor în Namibia și în Africa de Sud". S.W.A.P.O.. a subliniat Theo Gurirab, va continua lupta pînă la eliberarea Namibiei de sub ocupația regimului sud-african.Comentînd votul negativ din Consiliul de Securitate, reprezentantul Tanzaniei a apreciat că acesta „a pregătit terenul pentru noi vărsări de sînge în Namibia și în Africa de Sud".După cum s-a anunțat, Ia New York continuă consultările diplomatice în vederea găsirii unei soluții în această chestiune — informează agenția U.P.I.
Comentatorul ziarului „Pravda", 

Iuri Jukov, referindu-se la politica 
țărilor occidentale in Africa austra
lă, scrie despre planurile pericu
loase de constituire a unui bloc mi
litar în regiunea Atlanticului de sud, 
cu scopul de a împiedica transfor
mări progresiste in sudul Africii. 
Vnul din punctele de sprijin ale a- 
cestei alianțe ar urma să fie statul- 
marionetă pe care unii ar dori să-l 
creeze în Namibia.

Iui regim să pună la punct o nouă constituție pentru Rhodesia, liderii mișcărilor de eliberare revendică trecerea deplină a puterii asupra unui regim al majorității negre și formarea unui nou guvern. Ei se opun ca titularul la Ministerul Apărării și al Securității să fie un alb, așa cum pretinde Smith. Cu alte cuvinte, Smith vrea să păstreze puterea cit mai mult timp posibil, în timp ce liderii Zimbabwe doresc să obțină puterea cit mai curînd.Guvernul de la Londra, care ră- mîne, teoretic, puterea tutelară în Rhodesia, a relevat că toate aspectele problemei sînt negociabile.La Geneva urmează să participe delegații, conduse de liderii ORGANIZAȚIILOR POLITICE ALE POPORULUI ZIMBABWE, și anume :• Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), înființată în -1961. de către Joshua Nkomo.• Uniunea Națională Zimbabwe (Z.A.N.U.), creată in 1963, prin despărțirea de Z.A.P.U. In prezent, această organizație cuprinde două fracțiuni : una — în frunte cu Robert Mugabe, conducătorul forțelor armate de eliberare (Z I.P.A.), cealaltă — condusă de Ndbaningi Sithole.• Consiliul Național African (C.N.A.), înființat în 1972 de către episcopul Abel Muzorewa.
• tn 1974, la Lusaka a avut loc 

o întilnire a liderilor Z.A.P.U.. 
Z.A.N.U. și C.N.A., realizîndu-se 
o înțelegere pentru acțiuni comu
ne în cadrul C.N.A.. în vederea 
înlăturării regimului Smith. Pre
ședinte al C.N.A. a fost ales A. 
Muzorewa. Dat fiind taotul că a- 
cesta a rămas în străinătate, gru
parea condusă de el s-a numit 
aripa externă a C.N.A., iar cea a 
lui J. Nkomo — aripa internă.

FOTO-A CTUALTTA TE

Ploi torențiale și furtuni s-au abătut, în ultimele zile, asupra mai multor 
țâri ale Europei. în fotografie: în orașul italian Milano, confruntat cu 
pericolul inundațiilor, s-au luat măsuri pentru construirea unor baraje 

ad-hoc în calea apelor

Manifestări consacrate 
Zilei armateiManifestări consacrate Zilei Armatei Republicii Socialiste România au avut loc în capitalele unui șir de țări. La Berlin, atașatul militar, aero și naval al țării noastre în R. D. Germană, colonel Mihai Burbulea, s-a întîlnit cu militari din garnizoana Stahnsdorf-Potsdam, cărora le-a vorbit despre însemnătatea zilei.La Sofia, atașatul militar, aero și naval al României la Sofia, colonel Gh. Ionescu, a oferit, în saloanele ambasadei, o gală de filme. Partici- panții au vizitat și o expoziție de fotografii.La Ankara, atașatul militar, aero și naval al țării noastre în Turcia, colonel Stan Vlădescu, a organizat în saloanele Ambasadei române din Ankara o expoziție de fotografii, însoțită de o gală de filme.La Praga, atașatul militar și al aerului, colonel Voicu Tugurel, a organizat la ambasada română o gală de filme despre viața și pregătirea de luptă a militarilor armatei române.La manifestări au participat generali și ofițeri superiori, atașați militari acreditați în țările respective, funcționari superiori ai unor instituții centrale, membri ai corpului diplomatic, ziariști.

SPANIA

„0 măsură discriminatorie4*MADRID 20 (Agerpres). — După cum informează agențiile U.P.I. și France Presse, autoritățile de la Madrid au interzis desfășurarea Congresului Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), programat să aibă loc în perioada 4—7 noiembrie a.c.. Felipe Gonzales, prim-secretar al P.S.M.S., a organizat o conferință de presă la Madrid, în care a arătat că refuzul guvernului de a autoriza ținerea congresului reprezintă „o măsură discriminatorie, o gravă eroare politică, care poate avea consecințe politice serioase".

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. se reunește vineri pentru a examina problema prelungirii mandatului forțelor Națiunilor Unite în Sinai, care expiră la 24 octombrie, într-un raport adresat consiliului, secretarul general al OiN.U., Kurt Waldheim. propune prelungirea mandatului pe termen de un an, și nu de șase luni. Nu se așteaptă, scrie agenția France Presse, ca prelungirea mandatului să suscite dificultăți.
Rezultatele definitive ale

alegerilor pentru Camera Populară .a, R.E>,.<J., consiliile populare regionale și Adunarea. orășenească a deputaților din Berlin au fost stabilite de Comisia electorală republicană. Pentru Camera populară, participarea la vot a fost de 98,58 la sută. Pentru candidați! Frontului Național au votat 99,86 la sută, din cei ce au participat la vot, fiind aleși 434 de- putați pentru Camera populară.
Dialogul greco-turc, ce va Începe la 2 noiembrie, „are un caracter explorator" — a declarat miercuri, in cadrul unei dezbateri parlamentare, primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis. Această întilnire, a spus el, „va oferi celor două părți prilejul să-și expusă punctele de vedere asupra fondului litigiului lor din Marea Egee". Pre

înaltă apreciere dată rezultatelor 
convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceausescu si Todor livkov 
de Biroul Politic al C. C. al P. C. BulgarSOFIA 20 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C. Bulgar — transmite B.T.A. — a ascultat o informare cu privire la rezultatele vizitei de prietenie efectuată în Republica Socialistă România de către tovarășul Todor Jivkov în perioada 2—4 octombrie a.c. la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu.In cursul convorbirilor — se arată în informare — cele două conduceri de partid și de stat au analizat dezvoltarea relațiilor bulgaro-române. S-a subliniat dorința ambelor țâri de a extinde și adinei și pe viitor colaborarea economică și tehnico- științifică, în cadrul C.A.E.R., în conformitate cu programul complex. S-a menționat hotărîrea Bulgariei și României de a dezvolta prietenia și colaborarea cu U.R.S.S. și cu alte

Șahinșahul Iranului a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului românTEHERAN 20 (Agerpres). — Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a primit la 20 octombrie, la Palatul Saadabad, pe Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului român și ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, viceprim-ministrul guvernului român a transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu șa- hinșahului Aryamehr al Iranului și împărătesei Farah un călduros salut de prietenie și cele mai bune urări de sănătate și fericire, precum și de prosperitate și progres poporului ira

mierul a afirmat că „Grecia va veni la dialogul cu Turcia cu bună credință. căutînd o soluție onestă și justă a diferendului".
La Geneva a avut 10c °nouă întrevedere a delegațiilor sovietică și americană la tratativele bilaterale privind limitarea armamentelor strategice ofensive.
Cu ocazia împlinirii a 30 de 

ani de la crearea UNESCO, lă 
Teatrul „Champs-Elysees" din 
Paris a avut loc, sub patrona
jul președintelui Franței. Valery 
Giscard d’Estaing, un concert de 
gală. Orchestra națională din 
Monte Carlo, dirijată de Yehudi 
Menuhin, a interpretat Rapsodia 
I de George Enescu.

Carmen Carrillo, s°tia tovară- șului Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist Spaniol, și cei doi fii ai acestuia au sosit marți la Madrid și vor locui intr-un apartament din suburbia industrială Valleras — anunță agenția U.P.I., reluînd știri apărute în presa spaniolă.
în Venezuela, ,n urma unei descinderi la o locuință particulară din Caracas, organele de securitate a statului au confiscat o serie de planuri ale unor transfugi cubanezi privind înfăptuirea unor acțiuni teroriste in S.U.A., Venezuela, Trinidad- Tobago, Barbados, Guyana. Panama și Columbia — anunță ziarul „El National", citat de agenția U.P.I.
Arestări în Argentina. Au- toritățile argentinene au comunicat că, în cadrul operațiunii antiguerrilla, desfășurată în orașul Comodoro Ri- vadavia, au fost arestate 352 persoane și descoperite arme și muniții.
Demonstrații la Seul. stu- denții Universității din Seul au organizat noi demonstrații împotriva politicii antipopulare și antinaționale a regimului sud-coreean. Poliția a intervenit cu brutalitate împotriva demonstranților, arestînd citeva zeci de studenți.
Accident feroviar. Un nu- măr de 19 persoane au fost rănite miercuri dimineața, cind expresul Basel—Belgrad a lovit, in localitatea Saalfelden, din provincia austriacă Salzburg, o locomotivă care staționa. Accidentul s-a produs din cauza u- nei erori de dirijare feroviară. Au fost înregistrate serioase pagube materiale.
Israelul a achiziționat 

echinament militar din 
S.U.A., inclusiv sisteme complexe 

țări socialiste frățești, de a acționa neabătut pentru adîncirea și întărirea procesului destinderii în Europa și în lume.S-a subliniat că P.C. Bulgar și P.C. Român vor menține și în viitor o strînsă colaborare, vor aduce contribuția lor la consolidarea unității și coeziunii țărilor socialiste frățești, a partidelor comuniste și muncitorești pe baza marxism-leninis- mului și internaționalismului proletar.Biroul Politic al C.C. al P.C. Bulgar a dat o înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu, care constituie o nouă expresie a prieteniei și colaborării dintre cele două partide, țări și popoare.

nian. Mulțumind pentru mesajul primit, șeful statului iranian a rugat să se transmită președintelui României, Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a împărătesei Farah, cele mai călduroase urări de sănătate și fericire și de noi succese în activitatea neobosită pe care o desfășoară pentru progresul României și prosperitatea poporului român.în cadrul convorbirii' ce a avut loc cu această ocazie au fost abordaj, unele probleme privind dezvoltat și diversificarea în continuare a cot perării economice româno-iraniene^ creșterea volumului schimburilor comerciale dintre cele două țări. A participat Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre la Teheran.

de arme, în perioada 1965—1975, In valoare de 5.7 miliarde dolari — relatează agenția U.P.I., citind statistici ale Pentagonului. în cursul acestui an achizițiile de armament american ale Israelului s-au ridicat la 868 milioane dolari.
0 conferință în probleme 

feroviare *ncePut lucrările ia Hanoi. Participă delegați din R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R. P. Mongolă, U.R.S.S. și R. S. Vietnam, precum și reprezentanți ai Uniunii internaționale a căilor ferate — informează agenția V.N.A.
Sărbătorirea 

ziarului „Borba“
BELGRAD 20 (Agerpres). — La 19 octombrie, in Iugoslavia 

s-a sărbătorit, sub înaltul patro
naj al președintelui Iosip Broz 
Tito, împlinirea a 35 de ani de 
la apariția primului număr din 
timpul războiului al ziarului 
partidului comunist — „Borba", 
în prezent organ al Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia.

La festivitatea organizată la 
Titovo Uzice — oraș unde a 
apărut prima ediție din acea pe
rioadă a ziarului — a luat cu
vintul Dușan Petrovici, pre
ședintele Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I.

70 000 muncitori au par- ticipat miercuri la o demonstrație în orașul Milano în semn de protest față de măsurile de austeritate ale guvernului italian. Totodată, cele trei mari centrale sindicale italiene (C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.) au propus, miercuri, un plan propriu de austeritate, care este — potrivit liderilor acestei centrale — „mai sever și mai riguros decît cel avansat de guvern, dar care poate fi acceptat de muncitori pentru că este mal just"
Convocarea unei reuniuni 

a țărilor nealiniate. La sediul său din New York, Biroul de coordonare al țărilor nealiniate a avut o reuniune de lucru la nivelul reprezentanților permanenți la O.N.U. ai statelor membre. Cu acest prilej, s-a convenit să fie convocată, în cursul anului viitor, o reuniune ministerială a celor 25 de țări membre ale Biroului de coordonare.
In legătură cu complotul 

din Indonezia,pus 13 caie pen- tru răsturnarea președintelui Suharto, șeful serviciilor naționale de informații, generalul Yoga Sugama, a anunțat miercuri că opt persoane au fost arestate. Conjurația a fost descoperită luna trecută.
• GALERIILE DE 

ARTĂ DE STAT ALE 
U R S S Cu o suprafață de expunere de 25 000 mp, Galeriile de artă de stat.ale U.R.S.S., a căror coristrucție a început recent în centrul Moscovei, vor fi unul din cele mai mari muzee ale lumii. Situate în marele Parc al artelor de pe rîul Moskva, galeriile vor adăposti opere de artă din toate republicile sovietice. Galeriile Tretia- kov urmează să rămînă rezervate exclusiv operelor pictorilor ruși prerevoluționari. Anul viitor, după terminarea primei părți a clădirii, se va deschide aici o expoziție jubiliară, consacrată celei de-a 60-â aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. întregul edificiu va fi terminat în 1980.

• SPRE O „MICĂ 
GLACIAȚIUNE" ? Măsu- rătorile efectuate de meteorologi arată că, de 30 de ani, în Arctica temperaturile scad mereu și se așteaptă ca această tendință să se mențină, cel puțin pînă la sfirșitul acestui secol. în ultimii 100 de ani, arată experții, s-au înregistrat, în Arctica, două perioade „calde" și două „reci". Ultima perioadă „caldă" a atins apogeul intre 1941 și 1945. în acești ani, scutul de gheață al mărilor nordice s-a redus cu 330 000 mile pătrate, iar pe coaste întinderile acoperite de gheață s-au restrîns cu 20 la sută. A urmat apoi o evoluție inversă și se constată că în prezent gheața a reacoperit 60 la sută din suprafețele marine pe care Ie eliberase. Savanții au găsit pentru acest fenomen și o paralelă istorică: o asemenea evo

luție, cunoscută sub numele de „mica glaciațiune", s-a înregistrat și în evul mediu.
• „ORAȘ SUBARC

TIC MODEL" în localitatea canadiană Fermont de pe peninsula Labrador a fost ridicată o construcție masivă, alcătuită din două corpuri în formă de unghi. Acesta este îndreptat exact in direcția din care bate vîntul în timpul iernii. Edificiul are menirea de a juca rolul unei „pavăze", respectiv de a feri pe locuitorii așezării împotriva vînturilor nordice, care determină scăderi ale temperaturii pină la minus 70 de grade C. Lungimea totală a acestui complex este de 1 500 metri. în el sint instalate magazine, restaurante, școli, săli de sport. în spatele acestui „paravan" se află casele minerilor care lucrează în minele de fier din lo-

calitate. După cum declară specialiștii canadieni, experiența a dat bune rezultate, Fermont urmînd să joace, de acum înainte, rolul unui „oraș subarctic model".
• „CRIZA APEI" IN 

AFRICA. Peste1 80 la sută din populația africană aflată în mediul rural suferă din cauza lipsei de apă, se arată într-un raport al secretarului general al Conferinței Națiunilor Unite asupra resurselor de apă, K. B. Mageed. tn raport se subliniază că această situație se datorează unei folosiri necorespunzătoare a potențialului hidrografic al continentului, care posedă o treime din resursele de apă 

curgătoare de pe glob. Acest uriaș potențial este folosit integral de om numai in proporție de 5 la sută. In încheierea raportului se propune organizarea unei conferințe la nivel continental, care să dezbată modalitățile de utilizare rațională a resurselor de apă.
© VACCIN ÎMPO

TRIVA MALARIEI. Un §rup de1 savânți americani de la Universitatea New Mexico este pe cale de a realiza un vaccin împotriva malariei. Deși în stadiul actual preparatul nu poate ti folosit încă la om, experiențele asupra unor animale au determinat o imunitate de lungă durată. După cum au declarat ex

perții, noul vaccin poate fi conservat prin frig, ceea ce face posibil transportul lui la mari distanțe. Descoperirea are o deosebită valoare în condițiile în care, în ultimii ani, numărul cazurilor de malarie a crescut considerabil, mai ales în Asia de sud-est, ca urmare a creșterii rezistenței insectelor purtătoare la insecticide și a „acomodării" virusului cu medicamen- tația folosită in mod curent.
• HÎRTIA DE ZIAR 

„T.M.P.". Ediția de marți a cunoscutului ziar englez „Times" a apărut tipărită pe hîrtie specială, fabricată în Finlanda, pe baza unui proces tehnologic care permite economisirea în prpporție de 25 la sută a lemnului folosit. Este vorba despre procesul tehnologic „T.M.P."1 (pulpă termomecanică), care permite obținerea de pulpă de 

masă lemnoasă cu fibrele mai lungi și o rezistență mai mare decît hîrtia tradițională de tipar, întrucît, înainte de a fi transformate în pulpă, bucățile de lemn sînt preîncălzite cu a- jutorul aburilor fierbinți. Ziarul „Times", a anunțat că, potrivit firmei producătoare, cantitatea de lemn folosită astăzi in lume pentru edițiile ziarelor ar putea oferi un supliment de hirtie de tipărit de circa 40 la sută, dacă s-ar extinde pe scară largă acest proces de fabricație.
© DESALINIZAREA A- 

PEI SUBTERANE. Sezonul cald creează în marele port vest-german Hamburg riscul unei penurii de apă potabilă (consum anual : 160 de milioane de mc). Pentru evitarea unei asemenea situații, specialiștii 

desfășoară în prezent cercetări în vederea folosirii apei din pinzele subterane cu conținut ridicat de sare (debit anual în zona orașului : 100 de milioane mc). Se experimentează două procedee de desalinizare (amin- două deosebite de acela al va- porizării, aplicat la desalinizarea apei de mare) : „osmoza inversă" (apa sărată este filtrată sub presiune prin pachete de membrane) și „electrodializa" (filtrarea se produce sub acțiunea unui curent continuu) ; în ambele cazuri, cea mai mare parte a apei capătă calitățile apei normale de izvor, restul constînd dintr-o soluție concentrată de sare. Se presupune că prin utilizarea pe scară largă a acestor procedee se va obține o apă potabilă de patru ori mal ieftină decît cea rezultată din desalinizarea apei de mare.
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