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Continuind vizitele de lucru consacrate examinării modului 
în care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. privind dezvoltarea economico-socială armonioasă, 

multilaterală a tuturor regiunilor țării,

In mijlocul minerilor de la Baia de Arieș

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

la adunarea populară de la Baia de Arieș
Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră și tuturor locuitorilor din Țara Moților un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a guvernului, precum și a mea, și cele mai bune urări. (Urale, aplauze puternice).Ne aflăm în Țara Moților într-o Vizită de lucru. Am putut vizita cu acest prilej două localități din această parte a țării noastre : Cîm- penii și Baia de Arieș. Am constatat cu multă satisfacție rezultatele bune obținute în realizarea sarcinilor de plan pe acest an, atît de minerii de la Baia de Arieș, cit

și de muncitorii de la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Cîmpeni. Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa minerilor și tuturor oamenilor muncii din Țara Moților felicitări pentru rezultatele bune obținute pînă acum și u- rarea de a obține realizări și mai mari în îndeplinirea planuljii pe a- cest an și a întregului plan cincinal ! (Aplauze puternice ; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Nu doresc să mă refer acum la rezultatele obținute pe întregul județ, la perspectivele dezvoltării sale economico-sociale. Vă sînt cunoscute prevederile privind dezvoltarea în acest cincinal a județu

lui Alba, ca de altfel a tuturor județelor patriei noastre. Este adevărat că județul Alba urmează să realizeze în acest cincinal o dezvoltare puternică, să-și dubleze producția, ajungînd la o producție industrială de aproape 15 miliarde lei, față de 8 miliarde cît are în prezent. Dar. știți bine, sînt alte județe care trebuie să facă eforturi mult mai mari, care își vor spori de 4 ori, iar unele chiar de 5 ori producția industrială în acest cincinal. Toate a- ceste creșteri importante care se vor realiza atît în județul dumneavoastră, cît și în întreaga țară, sînt rezultatul politicii partidului

nostru de dezvoltare echilibrată, armonioasă, a tuturor zonelor țării, de ridicare generală a nivelului de viață al întregului nostru popor. (Urale ; aplauze puternice ; se scandează: „Ceaușescu și poporul").în cadrul vizitei de lucru am discutat și despre începerea lucrărilor în noua zonă minieră care urmează ca, Încă în acest cincinal, să realizeze, o producție de cupru de circa 20 mii tone metal. (A- p'lauze puternice ; urale). într-ade- văr, zona unde urmează să înceapă lucrările în acest an va trebui(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe ministrul apărării naționale 
al R. D. Germane, general de armată 

Heinz Hoffmann

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, a primit joi dimineața pe general de armată Heinz Hoffmann, ministrul a- părării naționale al R. D. Germane, care face o vizită de prietenie în țara noastră, în fruntea unei delegații militare. Oaspetele a fost însoțit de a- miral Waldemar Verner, locțiitor al ministrului și șef al Direcției superioare politice a armatei, general-colonel Herbert Scheibe, șef de secție la C.C. al P.S.U.G.," și general-loco- tenent Helmut Poppe, locțiitor al. ministrului.La primire au participat tovarășii general-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apă

rării naționale, general-maior Gheor- ghe Gomoiu, adjunct al ministrului și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, general-maior Constantin Olteanu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A luat parte Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.Cu acest prilej, oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat ca la întoarcerea în patrie a delegației să transmită din partea sa tovarășului Erich Honecker cele mai bune urări.în cursul întrevederii au fost evidențiate cu satisfacție relațiile de strinsă conlucrare dintre partidele,

statele și popoarele noastre, relevîn- du-se că aceste bune raporturi au stimulat extinderea legăturilor dintre armatele Republicii Socialiste România și Republicii Democrate Germane. S-a subliniat că vizita delegației militare din R.D. Germană contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la amplificarea colaborării dintre armatele celor două țări, la întărirea prieteniei frățești dintre militarii armatei române și ai R.D. Germane.în cadrul schimbului de vederi a fost evidențiată voința comună a României și R.D. Germane de a colabora tot mai activ pe multiple planuri, în interesul celor două state, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.Convorbirea s-a desfășurat intr-a atmosferă de caldă prietenie.MUNCĂ SPORNICĂ, REZULTATE BUNEIN CAMPANIA AGRICOLĂ
...dar eforturile trebuie nu numai continuate, ci intensificate

-O situație la zi a principalelor lucrări-
Muncind spornic, din zori și pînă seara, în cîmp, în grădinile de legume, în vil șl li

vezi, locuitorii satelor și cei veniți în sprijinul agriculturii au obținut succese însemnate la 
strînsul, transportul și depozitarea recoltei.

• CARTOFII au fost recoltați de pe 
97 la sută din suprafețele cultivate ; 
practic, recoltarea cartofilor s-a termi
nat în 30 de județe. Dar recoltarea nu 
înseamnă încheierea lucrării ; mari 
cantități se află încă pe cîmp, impunîn- 
du-se urgenta lor depozitare.

® DIN GRĂDINI se string ultimele 
cantități de roșii, ardei și gogoșari; 
continuă recoltarea rădăcinoaselor și 
a verzei. Pianul anual la pastă și suc de 
tomate a fost îndeplinit în proporție 
de 95 la sută, unitățile de industrializa
re a legumelor și fructelor realizînd, 
totodată, pînă acum, o producție supli
mentară în valoare de 77 milioane lei.

® STRUGURII au fost culeși de pe 
86 la sută din viile unităților agricole de

stat și 85 Ia sută ale cooperativelor a- 
gricole. Centrele de vinificație lucrează 
ziua și noaptea ; însemnate cantități 
de struguri de masă au fost puse la 
păstrare pentru iarnă.

• MERELE continuă să se afle în 
mari cantități în livezi; trebuie intensi
ficate recoltarea și transportul la depo
zite pentru piețe sau însilozate.

• CULESUL PORUMBULUI: 
pînă ieri, recolta a fost strînsă de pe 30 
la sută din suprafața cultivată.

• GRÎUL a fost însămînțat pe 88 la 
sută din suprafața prevăzută ; unitățile 
agricole din numeroase județe au în
cheiat această lucrare.

Relatări ale trimișilor speciali și ale corespondenților noștri privind desiășurarea lucră
rilor agricole (în pagina a 11-a).

Reportajul vizitei în paginile 2 și 3

ÎN ȚARA MOȚILOR: întîlnire însuflețitoare 
a secretarului general al partidului cu muncitori 
mineri și forestieri, cu mii de oameni ai muncii; 
un nou impuls, noi perspective mineritului, îndelet
nicirilor tradiționale din pitoreasca zonă montană 

LA ZALĂU: pe platforma industrială a orașului, 

o analiză profundă a problemelor dezvoltării 
noului centru muncitoresc

LA GURUSLAU: un emoționant moment de cinstire 
a eroismului marilor noștri înaintași

Dialog de lucru la noua oarierâ Roșia Poieni
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VIZITA BE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN IUUETELE ALBA $1 SALA!

La Cîmpeni, în tînâra întreprindere de prelucrare a lemnului Raport de lucru în fața machetelor, la întreprinderea de armături Industriale din fontă și oțel din Zalău

In continuarea vizitelor de lucru consacrate examinării directe, la 
fața locului, a rezultatelor obținute în îndeplinirea prevederilor pri
mului an al cincinalului revoluției tehnico-științlfice, a modului cum 
sînt transpuse în viață hotărîrile partidului, Programul elaborat de 
Congresul al Xl-lea de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul patriei noastre, secretarul generai al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a aflat ieri în mijlocul oamenilor muncii din două județe ale Tran
silvaniei — Alba și Săla|.

împreună cu secretarul general al partidului se află tovarășii Iile 
Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale.Ca și In precedentele vizite de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu numeroși oameni ai muncii, cu factori de răspundere din organele locale de partid și de stat, cu conducători de întreprinderi și alte unități productive, analizînd, cu profunzimea și exigența care îl caracterizează, problemele concrete ale organizării muncii, ale sporirii eficienței întregii activități economice, purtînd un amplu dialog de lucru asupra perspectivelor pe care le deschide actualul plan cincinal dezvoltării economice a acestei părți a țării și, pe această bază, ridicării in continuare a nivelului de trai al poporului.Toate momentele vizitei au demonstrat încrederea deplină și atașamentul profund al oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani — față de politica partidului, corespunzătoare în cel mai înalt grad aspirațiilor de progres și civilizație ale națiunii noastre socialiste.Decolînd de pe aeroportul Bănea- sa, avionul prezidențial a aterizat la Sibiu. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășul Richard Winter, prim-secretur al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., de alți reprezentanți ai organelor lo-

Țara Moților îșiDe aici, coloana de mașini a străbătut principala arteră a orașului. Primul obiectiv vizitat este întreprinderea de prelucrare a lemnului din Cîmpeni. Secretarul general al partidului este întîmpinat aici de Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, de membri ai conducerii centralei de profil și ai unității.Directorul întreprinderii, Vasile Petrușel, informează despre succesele 

cale de partid și de stat. Un grup de pionieri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu buchete de flori.Secretarul general al partidului s-a îndreptat apoi, la bordul unui elicopter, spre meleagurile județului Aibă.In Țara Moților, Ia Cîmpeni, s-au adunat mii de moți, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, din Scărișoara, Horea, Albac, din Vadul Moților, Vidra, Avram Iancu, Bistra și din alte localități pentru a-1 primi cu toată căldura pe secretarul general al partidului și a-i exprima profunda lor stimă și recunoștință pentru condițiile deosebite de muncă și de trai ce le sint asigurate.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu pe stadionul orașului Cîmpeni este intîmpinată cu urale și aclamații. Zeci de tulnice dau semnalul sosirii. Exprimînd sentimentele, de prețuire și stimă ale tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri, tovarășul George Homoștean, prim- secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros btln venit.Se intonează Imnul de stat al Re-*- publicii Socialiste România. Secretarul general al partidului trece in revistă garda de onoare. Pionieri ii oferă buchete de flori.
valorifică resurseleobținute de tinărul colectiv, care a pus bazele industriei moderne de prelucrare a lemnului în Țara Moților. Seculara îndeletnicire a moților — cioplirea lemnului, producători de doage și ciubere — a dobindit astfel în anii construcției socialiste valențe noi, neîntîlnite în trecut. Moții și fiii lor, pregătiți în diverse meserii, produc azi mobilă care, prin linia modernă și calitățile ei, este apreciată atit pe piața inter

nă, cit și în numeroase state europene. Se arată că, prin aplicarea upor măsuri eficiente vizind mai buna organizare a fluxurilor de fabricație și folosirea spațiilor și a utilajelor, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii au reușit să depășească cu circa 13 milioane lei valoarea a- nuală a producției globale înscrise în proiect.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit în dese rînduri pentru a cerceta execuția și finisajul mobilierului. In secția de mobilă de artă, secretarul general al partidului a apreciat calitatea pieselor.In încheiere, ' tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii ministerului de resort ca, paralel cu acțiunile ce se întreprind în direcția folosirii raționale a construcțiilor e- xistente, unitatea de prelucrare a lemnului din Cîmpeni să fie extinsă, astfel încît aici să poată lucra un număr mult mai mare de oameni. Totodată, a recomandat organelor locale de partid ca, aici, în centrul Țării Moților, să fie construită o întreprindere a industriei ușoare, care să permită antrenarea în activitatea industrială a unui număr însemnat de femei din această zonă.Părăsind orașul Cîmpeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu traversează din nou localitatea în ovațiile mulțimii, în centrul localității, acolo unde se înalță statuia lui Avram Iancu. secretarul general al partidului se oprește, în semn de omagiu adus astăzi — cînd România se înalță pe culmile luminoase ale socialismului — celor care în trecutul zbuciumat al patriei au luptat pină la jertfă pentru libertate, pentru demnitatea națiunii noastre. ■ ■ ■ r.După survolarea unei părți din minunatele ținuturi ale Țării Moților, înfrumusețate și mai mult în această dimineață de un soare strălucitor, e- licopterul prezidențial a aterizat pe un platou, la o altitudine de peste 1 200 metri, denumit Roșia Poieni. Aici va fi amplasată o mare exploatare minieră, înscrisă printre importantele obiective ale cincinalului revoluției tehnico-științifice.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au venit ministrul minelor, petrolului și geologiei. Bujor Al- mășan, numeroși ingineri, geologi, proiectanți, care și-au exprimat deosebita satisfacție de a avea prilejul să stabilească, sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, căile cele mai eficiente 

pentru realizarea viitoarei exploatări.Potrivit indicațiilor date de secretarul general al partidului, specialiștii au întreprins aici, la Roșia Poieni, o vastă acțiune de prospectare, în urma căreia a fost descoperit un mare zăcămînt de cupru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că rezervele existente sînt deja omologate, în urma forajelor făcute și a deschiderii a 3 orizonturi, precum și a probelor executate în întreprinderile de prelucrare a minereului. Secretarul general al partidului este de asemenea informat că va fi deschisă aici o mare carieră cu exploatare „la zi". Se prevăd, de asemenea, soluții moderne pentru valorificarea integrală a componenților utili, intr-o uzină metalurgică de mare capacitate ce se va construi in zonă.In discuția cu specialiștii și cu ministrul de resort, care a durat mai bine de o oră și jumătate, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de numeroase detalii ale realizării importantului obiectiv industrial, a dat indicații cu privire la aprofundarea unor soluții de proiectare, ieftinirea transporturilor, creșterea eficienței valorificării zăcămîntului. Secretarul general al partidului a apreciat, de asemenea, că trebuie întocmit un program complex de folosire a rocilor dislocate, de valorificare a ma- 
Adunarea popularăCuvîntul de deschidere a adunării a fost rostit de tovarășul George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.în numele oamenilor muncii de pe meleagurile strămoșești ale Albei, al locuitorilor Țării Moților și harnicilor mineri de pe Valea Ariesului — a spus vorbitorul — îmi revine deosebita cinste și bucurie de a vă a- dresa, mult stimate tovarășe secretar general, un salut fierbinte, vibranta urare de bun venit.Noi, toți cei care trăim și muncim pe aceste minunate plaiuri, ne exprimăm și cu acest prilej sentimentele de înaltă prețuire și profundă recunoștință față de grija deosebită și permanentă pe care o acordpți dezvoltării economice și social-culiu- rale a acestei vetre străbune, mulțumirile cele mai alese pentru indicațiile și sprijinul pe care ni le-ați dat în fiecare an cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul nostru. 

teriilor prime și subproduselor obținute, astfel incit viitoarea exploatare minieră de la Roșia Poieni să atingă un înalt grad de rentabilitate. S-a stabilit, totodată, ca lucrările pregătitoare pentru noua întreprindere minieră să înceapă cit mai urgent, astfel încît pină la sfîrșitul a- cestui cincinal să se obțină o producție de cupru cit mai mare.De la cea mai tînără exploatare minieră din Munții Apuseni — Roșia Poieni — elicopterul cu care călătorește secretarul general al partidului a aterizat la Baia de Arieș, unde a fost întîmpinat cu entuziasm de locuitorii acestei vechi așezări miniere.La Baia de Arieș, secretarul general al partidului a vizitat instalația de preparare a unor minereuri neferoase din cadrul întreprinderii specializate. Directorul unității, loan Giura, a prezentat principalii parametri ai acestei instalații, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciind modul de realizare a acestui obiectiv la care s-au aplicat soluții constructive simple și ieftine, folosindu-se cu eficiență sporită spațiul construit.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Țara Moților s-a încheiat printr-o impresionantă adunare populară, care a reunit mii de locuitori ai acestor străvechi așezări miniere, precum și a numeroase localități de pe Valea Arieșului.
de la Baia de ArieșAngajați cu toate forțele în întrecerea patriotică de înfăptuire neabătută a sarcinilor stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului pentru actualul cincinal, vă raportăm că pe cele 9 luni ce au trecut din acest an, planul prodiiețfei globale industriale a fost îndeplinit în județul nostru în proporție de 102,7 la sută, înregistrînd un ritm de creștere de aproape 12 Ia sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția marfă a fost realizată în proporție de 104.5 la sută, cu o depășire de 250 milioane lei.Și în continuare avem asigurate toate condițiile pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1976 și pe întreaga perioadă pină în 1980. Vom, pune in valoare noi rezerve, organized mai bine munca, folosind cit mai eficient spațiile productive construite. In același timp, vom realiza la cote superioare amplul program de investiții stabilit pentru acest cincinal, care prevede drept coordonate de 

seamă ale dezvoltării economico-so- ciale a județului în următorii ani dublarea producției globale industriale, aceasta ajungind la 15 miliarde lei, și construirea a aproape 15 000 apartamente.Cu hărnicie și grijă gospodărească se muncește și pe ogoarele județului, în această săptămînă, dînd fără preget viață indicațiilor dumneavoastră, am luat măsuri energice, mobilizînd în cimp zeci de mii de oameni, tineri și vîrstnici, pentru a strînge grabnic și fără risipă întreaga recoltă. Procedînd astfel, am terminat recoltatul cartofilor și sfeclei de zahăr, iar în aceste zile se însămînțează cu grîu ultimele suprafețe planificate. Cu forțe sporite se muncește în unitățile agricole cooperatiste și de stat la strîngerea recoltei de porumb, a roadelor podgoriilor.în continuare, după ce a citat o serie de date semnificative, privind profundele transformări petrecute in ultimii ani în viața locuitorilor acestei zone montane, vorbitorul a spus :Vă încredințăm, mult iubite tovarășe secretar general, a spus in încheiere vorbitorul, că cei o sută de mii de locuitori din zona Munților Apuseni, toți oamenii muncii din județul Alba vor urma cu entuziasm cuvîntul partidului, indicațiile dumneavoastră prețioase, pentru a asigura înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al Xl-lea, consacrate binelui poporului și propășirii socialiste a patriei.La adunarea populară a luat apoi cuvîntul loan Giura, directorul întreprinderii miniere Baia de Arieș. Cei ce trăiesc și muncesc aici, în Țara Moților, unde de veacuri a clocotit lupta străbunilor noștri pentru libertate națională și dreptate socială — a spus vorbitorul — văd în dumneavoastră, mult iubite, .tovarășe secretar general, un mare și înflăcărat patriot și revoluționar, un comunist care își consacră întreaga activitate și putere de muncă înfăptuirii marilor idealuri și năzuințe ale poporului nostru, victoriei socialismului și comunismului în România, o eminentă personalitate a vieții politice internaționale.Traducînd în viață indicațiile dumneavoastră, vă putem raporta că minerii. în frunte cu comuniștii, au realizat și depășit planul pe primele 9 luni din acest an- și ne angajăm să îndepținim planul anual cu 40 de zile mai devreme.în numele tovarășilor săi de mun

că, Aurel Mocanii, maistru miner, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii miniere Baia de Arieș, a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai înalte sentimente de stimă și prețuire, însoțite de mulțumirile lor profunde pentru grija deosebită ce o manifestă pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor zonelor țării, creșterea necontenită a nivelului de trai, material și spiritual al poporului nostru.Generația noastră — a spus el — este martora unor transformări înnoitoare care s-au produs aici in Munții Apuseni, ca, de altfel pe întreg cuprinsul patriei. Ne sint incă vii în memorie acele zile grele cind moții, părinții noștri, cutreierau cu căruțele țara in lung și în lat pentru a-și cîștiga o existență amară. Cu totul altul este tabloul de azi al acestor străbune meleaguri. Politica de industrializare socialistă a țării se reflectă puternic și in viața nouă a minerilor, a tuturor locuitorilor acestor așezări moțești, în condițiile lor de muncă și trai, intr-un nivel de civilizație tot mai înalt.Pentru oamenii muncii s-au construit an de an numeroase apartamente. La Baia de Arieș, de pildă, peste 70 la sută din numărul caselor sint construite în ultimii 10 ani.Ca slujitor al școlii, a spus apoi Otilia Suciu, învățătoare la liceul din Baia de Arieș, doresc șă remarc că învă- țămîntul din patria noastră șe bucură de o deosebită atenție din partea conducerii partidului, personal a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Dacă nu cu mult timp în urmă peste 50 la sută din populația acesj tei zone era analfabetă, astăzi există în fiecare sat școli pentru ciclul pri- mar, la centrele de comună — șctejj^ de 10 ani, iar în oralele moțeș — patru licee. Semnificativ est< l faptul că aici, la Baia de Arieș dacă în trecut existau doar 15 cgd’ didactice și un număr de circa 21. elevi, acum sint 64 cadre didactice, care pregătesc peste 1 500 de elevi.Cadrele didactice — a spus vorbitoarea — dau o înaltă apreciere ansamblului de măsuri stabilite de conducerea partidului, la inițiativa dumneavoastră, privind modernizarea invățămintului, legarea lui de viață, de practică, educarea tinerei generații prin muncă și pentru muncă spre a forma pe tineri ca vrednici luptători pentru înălțarea României pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste.Exprimînd sentimentele tuturor celor adunați în centrul civic al Băii de Arieș. primul secretar al comitetului județean de partid a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să ia cuvîntul.în aplauzele și ovațiile mulțimii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată in repetate rînduri cu puternice aplauze și urale.Făcîndu-se ecoul gîndurilor și sentimentelor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din Țara Moților, primul secretar al comitetului județean de partid a spus în încheierea adunării :Cu nestăpînită emoție și mîndrie patriotică am ascultat înflăcărată cu- vintare pe care ați rostit-o și în al cărei cuprins am aflat cu toții temeiuri puternice pentru a munci mai mult și mai bine, cu elan sporit și patos revoluționar, în vederea transpunerii în viață a sarcinilor care ne revin din hotărîrile Congresului al Xl-lea al partidului nostru.în numele organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii din județ, al minerilor de la Baia de Arieș și al locuitorilor din Țara Moților, vă adresăm cele mai calde mulțumiri pentru indicațiile deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat astăzi și vă asigurăm că vor constitui pentru noi un mobilizator program de muncă și acțiune.De Ia Baia de Arieș, elicopterul prezidențial s-a îndreptat spre alt județ transilvănean — Sălaj.
Acum, în campania agricolă, prioritatea priorităților:

STRÎNGE REA _$ I D E PO1.1 TAR EA L EG U M EL OR
- Relatări ale trimișilor speciali și corespondenților ziarului -

BUZĂU. Joi au fost recoltate ultimele 3 000 tone legume, închein- du-se lucrarea pe întreaga suprafață de 3 850 ha, care fusese cultivată în cooperativele agricole. De asemenea, s-a încheiat recoltarea cartofilor pe cele 2 000 ha, ultimele cantități de tuberculi urmînd să fie transportate în decurs de două zile în depozite și silozuri. O bună parte din legumele recoltate a intrat în secțiile de prelucrare ale întreprinderii de producție și industrializare a legumelor și fructelor. Linia de pastă de tomate a întreprinderii a prelucrat în- tr-o singură zi 250 tone roșii. Alte cantități de tomate au fost transformate în suc. Fabrica de conserve din Pirscov și-a asigurat stocuri însemnate de fructe. Pină acum au fost depozitate 300 tone mere, 100 tone pere, 150 tone gutui și 120 tone struguri., De asemenea, la Fabrica de conserve din Rîmnicu-Sărat, intrată parțial în funcțiune, se lucrează intens la sortarea și depozitarea legumelor aduse din cimp. Pină acum s-au înmagazinat 100 tone ardei și gogoșari, precum și 100 tone de sfeclă roșie, produse care urmează a fi industrializate în perioada următoare. (Mihai Băzu).
ARAD. Ca urmare a unor eforturi deosebite, a bunei organizări a muncii, in 15 unități agricole recoltatul legumelor s-a încheiat pe întreaga suprafață. Ritmul ridicat cu care se lucrează creează condiții ca pină sîmbătă seara strînsul legumelor în județul Arad să poată fi încheiat pe întreaga suprafață. De altfel, in toate fermele legumicole se lucrează de zor. în grădinile de legume ale cooperatorilor din Semlac erau peste 500 de oameni, de la elevii școlii generale din localitate, pină la cei mai vîrstnici oameni ai satului. Două zile la rind au lucrat sub bătaia stropilor reci de ploaie, reușind să culeagă și să pună la adăpost 50 tone gogoșari, 30 tone tomate și 20 tone ar.- dei capia. Probleme deosebite ridică însă fermele proprii de legume ale fabricii de conserve „Refacerea". Aici mai sînt de recoltat peste 1 200 tone tomate și cite circa 100 tone ardei și fasole. Dincolo de faptul că viteza 

zilnică de recoltat este sub cea planificată, pe filiera fluxului de industrializare mai au loc gîtuiri, in special la descărcatul legumelor și alimentarea liniilor de fabricație, ceea ce face ca întreprinderea să funcționeze doar cu 60—70 la sută din capacitate. în aceste condiții, nu numai că fabrica nu-și poate onora obligațiile contractuale față de cooperativele agricole, dar nici măcar nu reușește să-și prelucreze propria materie primă. (Iosif Pop, C. Simioh).
ARGEȘ. La ferma de stat Tig- veni lucrează o oameni. C.L.F. Curteaformație de 300 de de Argeș a pus la dispoziție un număr dublu de mijloace de transport și sporit de ambalaj contenească, se un volume. Ca munca să nu servește mîncarecaldă direct în livadă. Luni, în ferma respectivă au fost recoltate 40 de tone de mere și livrate25 de tone ; restul s-a depozitat in lăzi și s-a acoperit bine. Marți s-a înregistrat un record : s-au recoltat 80 de tone de mere. Rezultate meritorii, concretizate în multe sute de tone de fructe recoltate și livrate, au și fermele pomicole de stat din Șuiei și Cepari, precum și cooperativele agricole din Ciofrîngini, Poenari și Tigveni. Au fost întreprinse măsuri energice de insilozare și semiindus- trializare. La centrele de prelucrare din Valea Iașiului și Tigveni fructele au fost protejate cu rogojini și polietilenă, sau conservate în butoaie în vederea transformării lor în marmeladă, marc. magiun. (Gheorghe Cirstea).
DOLJ. Un mare număr de cooperatori din județul Dolj string recolta de legume și fructe. Iată un bun exemplu. în grădina de legume a C.A.P. Secui, deși bătea un vînt rece cu lapoviță, un număr mare de cooperatori lucrau la recoltarea ver- zei. Muncind cu 'însuflețire, ieri 21 octombrie, ei au terminat de strîns recolta de pe ultimele 5 hectare din cele 100 cultivate cu legume. Cu același simț al datoriei se muncește și in grădinile de legume ale cooperativelor agricole din Ghindeni și Teasc. Din datele centralizate la di

recția agricolă județeană rezultă că, pină în prezent, legumele au fost strinse de pe mai bine de 95 la sută din suprafețe. In acest an. din grădinile județului Dolj au fost recoltate cu peste 40 la sută mai multe
------------ specialiștii

• Trebuie încheiate imediat recol
tarea și transportul legumelor mai les
ne perisabile — în primul rînd roșiile 
și ardeii.

• Sortarea, expedierea și însiloza- 
rea tuturor cantităților de cartofi aflați 
la centrele de preluare sau rămași în 
grămezi pe cîmp.

• Să se accelereze livrarea către 
fabrici a sfeclei de zahăr; în silozuri 
să se depună numai rădăcinile care 
nu au fost afectate de frig.

• Livrarea tuturor cantităților de 
mere care au fost culese în livezi ; 
ambalajele să fie înapoiate unităților

RECOMANDA-----------------
agricole și centrelor de legume-fructe 
pentru a putea fi refolosite.

• Centrele de vinificație să lucreze 
neîntrerupt pentru a putea prelucra, 
fără întârziere, cantitățile de struguri 
aduse din podgorii.

• Să se continue culesul, transpor
tul și depozitarea porumbului.

• Recoltarea soiei să se realizeze 
diferențiat, potrivit stadiilor de coace
re ; pentru lanurile cu plante căzute, 
combinele vor fi echipate cu ridică
toare de spice.

• Odată cu intensificarea recoltării 
orezului, să se asigure condiționarea 
și uscarea producției obținute.

legume decît anul trecut. (Nicolae Băbălău).
ILFOV. De la o zi la alta, în u- nitățile agricole, de stat și cooperatiste, din județul Ilfov ritmul lucrărilor agricole crește în mod simțitor De Ia 59 000 participanți la muncă in ziua de 18 octombrie, numărul acestora a crescut ieri, 21 octombrie, la peste 100 000. Drept urmare, cantitățile de produse agricole — porumb, legume și sfeclă de zahăr — transportate din cîmp spre baze de 

recepție, magazii și piețe a crescut, în aceeași perioadă, de la 6190 tone la peste 30 000 tone. Ieri au lucrat la transport aproape 3 000 de autocamioane și tractoare cu remorci, față de numai 1670 cite au fost folosite în 

acest scop in urmă cu 4 zile. Pentru evitarea oricăror pierderi din recolta de legume, principalele forțe sînt concentrate în grădini, din care, în ultimele 4 zile, au fost recoltate și transportate spre fabricile de conserve de la Valea Roșie — Oltenița, Buftea și Giurgiu și spre piețele Capitalei peste 5 000 tone tomate, gogoșari, ardei și struguri (Al. Brad).
CONSTANȚA. ploaie mâruntâ’vînt in rafale puternice. în aceste 

condiții. Ia chemarea organelor și organizațiilor de partid, întreaga suflare a satelor, mii de angajați ai instituțiilor și întreprinderilor din municipiul Constanța au ieșit in cimp. Ca urmare, intr-o singură zi 

au fost recoltate și transportate 8 100 tone de legume, din care 150 tone tomate, 1 360 tone struguri și 105 tone cartofi. De asemenea, s-au recoltat și transportat 6 763 tone porumb și □ 570 tone furaje. (George Mihăescu)
TELEORMAN. Și in județul Teleorman, comandamentele județean și comunale au luat măsuri operative pentru strîngerea, transportarea și depozitarea cu grijă a roadelor toamnei. Peste 30 000 de cooperatori, ajutați de elevi, funcționari, lucrează la 

recoltat. într-o singură zi au fost transportate în adăposturi circa 9 000 tone de porumb și alte produse agricole, peste 2 000 tone cartofi și 250 tone legume. (Ion Toader).
SATU-MARE. Producția mare de mere a pus cu acuitate necesitatea asigurării unei cantități superioare de ambalaje de lemn, repartițiile venite din alte județe dove- ditldu-se insuficiente. Din indicația biroului comitetului județean de partid, o serie de unități industriale și agricole au trecut, de cîteva zile, la producerea de lăzi pentru fructe. Astfel, I.F.E.T. Satu-Mare, impreună cu cooperativele „Sătmăreana" — Satu-Mare, Dobra, Livada și Halmeu confecționează in 24 de ore cite 10 000 de ambalaje care iau drumul livezilor. (Octav Grumcza).
PRAHOVA. Zilnic, la fermele din Valea Largă, Dîmbu, Bordeni ale I.A.S. „Pomicola" Băicoi, sint așezate în lăzi, gata de expediere, cantități mari de fructe. Se așteaptă să vină beneficiarul — C.L.F. Cimpina — să le ridice. Pină marți la prînz, centrul respectiv nu a trimis decît o singură mașină, deși erau de luat circa 400 tone mere. Directorul I.A.S. „Pomicola" a arătat că C.L.F. Cimpina nu numai că nu-și ridică marfa, dar nu trimite nici lăzile necesare pentru ca munca la cules să nu stagneze. într-adevăr, lipsa ambalajelor stinjenește mult activitatea culegătorilor. (Constantin Căprarul.
BIHOR. Revenim asupra notei publicate in ziarul nostru din 20 octombrie a.c. prin care semnalam refuzul întreprinderii de conserve „Arovit" — Valea lui Mihai de a prelua pentru prelucrare tomatele trimise de unitățile agricole din județul Satu-Mare. Chiar in ziua apariției, cu ziarul în mină, ne prezentăm la directorul întreprinderii, tov. Edmund Fosto. Am aflat că în cele cinci zile care s-au scurs de la trimiterea telexului, din județul Satu- Mare au fost primite circa 800 tone de tomate. întreprinderea a reușit să-și îndeplinească și chiar să depășească sarcina de plan la tomate pe 

1976. Procesul de fabricație continuă Dar rezultatele întreprinderii in aceas tă campanie de prelucrare nu sînt sa tisfăcătoare. La poartă erau șoferi care așteptau de două zile să descarce. Lucrurile nu stau bine nici în procesul de industrializare. Ca urmare a deselor defecțiuni, au loc stagnări prelungite. Chiar și miercuri funcționa doar una din cele două linii tehnologice. Din cauză că fabrica de la Valea lui Mihai lucrează doar cu 7C la sută din capacitate, tomatele de la Cărei sînt trimise spre fabricile din Turnu-Măgurele, Caracal sau Calafat. Și aceasta în timp ce de la Cărei pină la fabrica din Valea lui Mihai sint doar doi pași. (Iosif Pop).
MARAMUREȘ După cum am fost informați la comandamentul județean pentru campania agricolă, în cursul zilei de ieri s-a încheiat și în Maramureș culesul cartofilor pe cele peste 1 000 hectare cultivate. De menționat că întreaga cantitate de cartofi a fost transportată din cimp la depoziție, unde continuă selectarea și livrarea cantităților contractate. (Gheorghe Susa).
VASLUI. In ultimele două zile au fost recoltate și transportate peste 10 000 tone de legume', fructe, struguri, cartofi, sfeclă de zahăr. De la o zi la alta se intensifică recoltatul porumbului, lucrare executată în cooperativele agricole pe mai bine de 20 000 ha. Numeroase utilaje sînt concentrate și la semănatul griului, în I.A.S. această lucrare se apropie de sfîrșit. (Crăciun Lăluci).
HUNEDOARA. Lucrătorii o- goarelor hunedorene, cu sprijinul activ al angajaților din întreprinderi și instituții, al elevilor, continuă în ritm susținut acțiunea de strîngere și transportare a recoltelor. Cu ajutorul celor 480 autocamioane și tractoare cu remorci, cit și al mijloacelor de transport cu tracțiune animală. cooperatorii hunedoreni și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat au transportat din cîmp 384 tone legume. 222 tone fructe și aproape 900 tone furaje. (Sabin Io- nescu).
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN HIDRELE ALBA $1 SAlAI
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I)să dea o producție mare ; ea va asigura de lucru pentru cîteva mii de oameni. Sînt convins că experiența pe care o au minerii din Țara Moților își va spune cuvîn- tul și că vom reuși să realizăm volumul mare de lucrări într-un timp cit mai scurt, în așa fel incit această mare întreprindere minieră să poată lucra cu rezultate cit mai bune. (Aplauze puternice ; u- rale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Prin realizarea lucrărilor Ia noua întreprindere minieră — cu tot ceea ce va trebui înfăptuit în legătură cu aceasta — se va obține o puternică dezvoltare a întregii zone. Sint convins ca toți locuitorii din Țara Moților vor simți în mod pozitiv această puternică dezvoltare minieră.Ne-a.m gîndit, totodată, ca pe lingă această mare întreprindere minieră să mai dezvoltăm și unele întreprinderi industriale de textile, care să asigure și femeilor posibilități de lucru. (Aplauze puternice ; se scandează ; „Ceaușescu și poporul"). Deci, pe lingă întreprinderea minieră va mai trebui să creăm circa 2 500—3 000 de locuri le muncă în întreprinderile .ce ur-_ază să se dezvolte sau să le construim. Vom face în așa fel îneît, în 1980, Țara Moților să se prezinte cu rezultate deosebite în dezvoltarea sa, în ridicarea generală a bunăstării tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporul").Este de înțeles, dragi tovarăși, că realizarea acestor lucrări impune eforturi foarte mari. Este vorba de un volum de investiții de cîteva miliarde de lei în acest cincinal — pentru că, pe total, numai întreprinderea minieră se ridică la peste 10 miliarde de lei. Toate acestea vor necesita de pe acum-o mobilizare serioasă a eforturilor comitetului județean, ale întregului județ și, desigur, ale minerilor și tuturor oamenilor muncii din această parte a patriei. Eu am deplina convingere că toți oamenii muncii din Țara Moților vor acționa cu toată fermitatea și vor realiza la timp volumul de investiții, atît cele din domeniul industrial, cît și cele din domeniul locuințelor și al construcțiilor sociale,

schimba foarte mult întreaga înfățișare a orașelor zonă. Doresc ca tem întâlni din nimic împotrivă veți trimite pe
din această în 1980 să ne pu- nou, dar nu am dacă în fiecare an director să aducă decorații pentru rezultatele pe care le veți obține. Sînt gata să vă a- cord chiar și „Ordinul Muncii" clasa I sau „Steaua Republicii Socialiste România", inclusiv titlul de Erou al Muncii Socialiste. (Aplauze). Dar pentru aceasta trebuie muncit ! Dacă rezultatele pe care le veți obține pe cincinal vor fi pentru titlul de Erou al Muncii Socialiste sau cel puțin pentru „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, atunci voi veni personal să vi le înmînez. (A- plauze puternice, urale; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Mi-a făcut o deosebită plăcere să constat prețuirea pe care o a- cordați înaintașilor, 'acelora care s-au jertfit în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru lichidarea asupririi, pentru o viață , liberă, pentru a face ca patria noastră să fie tot mai puternică și independentă. ’ (Aplauze puternice ; urale). Luptele purtate de Horia, Cloșca și Crișan au avut o mare înrîiirire asupra întregii dezvoltări a poporului nostru, la fel ca și luptele purtate de Avram Iancu, de alți luptători pentru realizarea unității și a statului național unitar — România. (Aplauze și urale puternice). Prețuim, de asemenea, pe revoluționarii, pe comuniștii și luptătorii împotriva fascismului, care s-au ridicat poporului nostru• suprire. Cinstim luptat și și-au triumful revoluției socialiste, pentru a asigura condiții de făurire a unei noi orînduiri sociale în care poporul a devenit pe deplin stă- pîn pe destinele sale și-și făurește viața în mod liber, așa cum o dorește el. (Aplauze, urale : se scandează : „Ceaușescu luptător, pentru pace și popor" ; „Ceaușescu — P.C.R."). Doresc să menționez și cu acest prilej că dezvoltarea istorică a făcut ca în această parte a țării, alături de români, să conviețuiască maghiari și germani, să lupte împreună împotriva asupritorilor comuni și să asigure dezvoltarea economico-socială a acestor meleaguri ale României. Trebuie să nu

pentru eliberarea de sub orice a- pe cei care au dat viața pentru

uităm nici un moment că numai în măsura în care oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, au acționat înfrățiți și au știut să nu se lase manevrați de moșierime și de capitaliști, de cercurile reacționare, să-și unească rîndurile luptând împreună pentru lichidarea asupririi de orice fel — s-au putut obține rezultate bune, atît în lupta pentru realizarea unității naționale, cît și în lupta de eliberare socială și apoi în construcția noii orîn- duiri socialiste. (Aplauze puternice; urale prelungite; se scandează: „Ceaușescu și poporul").Desigur, ceea ce realizăm in județul Alba, în Țara Moților, este o parte din ceea ce realizăm în întreaga noastră țară. Cunoașteți că oamenii muncii, întregul nostru popor realizează cu fermitate Programul XI-lea făuririi lateral primele nouă luni ale cincinalului am realizat, pe întreaga țară, o prevederilor an, un ritm 11 la sută, să încheiem și știu

elaborat de Congresul al al partidului, Programul societății socialiste multi- dezvoltate în România. Pe
producție superioară din plan pentru acest de creștere de peste Avem toate condițiile anul cu rezultate bune — ț , că și județul dumneavoastră va da o producție peste plan.Aceasta creează o bază bună pentru a realiza cu succes întregul cincinal și o anumită 1980 patria dica pe o dezvoltare nivelul de trai material și spiritual al poporului — țelul a -tot ceea ce noi înfăptuim, obiectivul fundamental al politicii partidului nostru — să se poată realiza in cît mai bune condiții. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează; „Ceaușescu — P.C.R.").Preocupîndu-ne de înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a patriei noastre, noi ne îndeplinim în același timp și obligațiile noastre internaționale, participăm activ la lupta pentru realizarea unei politici noi, de deplină e- galitate între toate statele, de respect-al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne, de asigurare a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta

chiar pentru a obține depășire, astfel ca noastră să se poată treaptă superioară economico-socială,
în ride ca

așa cum dorește el. (Aplauze puternice ; urale).Acționăm consecvent pentru a dezvolta relațiile de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Milităm cu fermitate, în solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru făurirea noii or- dihi economice internaționale, care să permită progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, să asigure realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (A- plauze, urale, se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").. ‘Avem ferma convingere că vom realiza în bune condiții Programul elaborat de Congresul al XI-lea. Sîntem încredințați că, dacă popoarele vor acționa în deplină solidaritate, vom asigura o politică de pace internațională, ceea ce va permite atît poporului nostru, cît și tuturor popoarelor să-și consacre eforturile dezvoltării economico-so- ciale, ridicării bunăstării și fericirii lor. Iată de ce facem totul atît pentru a asigura dezvoltarea patriei noastre, cît și pentru a contribui la realizarea păcii în Europa și în întreaga lume. (Aplauze puternice ; urale).Aș dori, în încheiere, să exprim încă o dată convingerea că toți oamenii muncii din județul Alba, dar mai cu seamă oamenii muncii din Țara Moților, vor face totul pentru a-și îndeplini sarcinile de răspun- dere/pe care le au în acest cincinal, își vor aduce — și vă veți aduce și dumneavoastră — o contribuție tot mai activă la îndeplinirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral România.uraie).. Cu această succese activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, urale ; se scandează :„Ceaușescu și poporul Toți cei prezenți la adunare ovaționează minute în șir, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

P.C.R.'

dezvoltate în(Aplauze puternice ;convingere vă urez tot mai mari în întreaga
„Ceaușescu—P.C.R. !“,

Mii și mii de moți au ținut să fie prezenți la mitingul de la Baia de ArieșDupă-amiază. tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru in județul gjjjljșj. Sentimentele de adincă dragoste și respect pe care le
nutresc locuitorii Sălajului, alături de întregul nostru popor, , față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și-au găsit o elocventă expresie în căldura și entuziasmul primirii.

Inaugurarea monumentului consacrat 
victoriei lui Mihai ViteazulVizita a început la Guruslău cu un moment de adincă semnificație, trăit, cu intensă emoție și sentimente de vibrantă mindrie patriotică de toți cei prezenți : dezvelirea unui impozant monument de evocare a strălucitei victorii repurtate aici, in urmă cu 375 de ani, de Mihai Viteazul, marele voievod care a înfăptuit prima unire politică a celor trei țări române. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la această festivitate a reunit pe Dealul lui Mihai, unde a fost ridicat monumentul, peste 25 000 de cetățeni veniți din localitățile sălăjene de pe văile Someșului, Cras- nei, Almașului, Agrijului.La sdsirea elicopterului prezident țial, văzduhul răsună de ovațiile și aclamațiile mulțimii. Cei prezenți au aclamat pentru partid, pentru secretarul său general, scandind „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Călduroase cuvinte de bun sosit pe meleagurile sălăjene. sint adresate secretarului general ai partidului de tovarășul Laurean Tulai, prim-secretar al comitetului județean de partid. O gardă militară, aliniată pe platoul de pe Dealul lui Mihai, a prezentat onorul. S-a intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Pionieri au oferit buchete de flori secretarului general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre monument, unde o țărancă îmbrăcată in frumoasele straie populare sălăjene și un muncitor în costum de oțelar oferă secretarului general al partidului un dar simbolic — chipul marelui tul pe care i la Guruslău.în aplauzele .mii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, invitat de gazde, dezvelește impozantul monument. Prin întreaga sa concepție arhitecturală, prin compoziția suprafețelor sculptate, monumentul exprimă ideea unității naționale. Basoreliefurile ce ii înconjoară fundamentul înfățișează grupuri simbo-

lice de luptători, oșteni sau căpitani ai lui Mihai Viteazul ; repetarea in citeva reliefuri a trei oșteni sub același steag de luptă ca, de -altfel, și cele trei coloane îngemănate exprimă strînsa unitate a celor trei țâri române. Pe una din laturile monumentului se află înscris cu litere aurii : „Aici, la 3 august 1601, oșțile conduse deViteazul au Marele Voievod Mihai cucerit o strălucită vic-

torie în lupta pentru apărarea unității tuturor românilor, pentru liber- taie și neatirnare.Inaugurat în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului ședințe al România".După ce a monumentul, Ceaușescu l-a autorul operei, sculptorul Victor Gaga. în timpul festivității, formații sălăjene au prezentat reușite programe artistice, sute de artiști amatori scandind versuri ca ...„Uniți, precum 
stejarii acestui plai, / Români, ma
ghiari, cu fiii și nepoții, / Uniți in 
inimi, cugete și grai, / Sub steagul 
și stema României, 
în timpul vitejiei 
Unde-a luptat și

Comunist Român, pre- Republicii Socialisteexaminat cu interes tovarășul Nicolae felicitat călduros pe sculptorul

o serie de soluții constructive eficiente, adoptate îndeosebi după recenta Consfătuire de la C.C. al P.C.R. cu proiectanții și constructorii, în secțiile turnătorie și prelucrări mecanice, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat despre rezultatele obținute în acțiunea de diversificare a producției, pentru reducerea importurilor de armături industriale, despre tehnologiile noi care se aplică

a / Vă intimpinăm 
/ La Guruslău / 
biruit Mihai !“.

In noile întreprinderi din ZalăuDe la Guruslău, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat spre zona industrială a Zalăului, unde vor fi amplasate citeva din viitoarele o- biective cincinal, hail Florescu, chimice,
industrială din ju-

o tapiserie înfățișind voievod și monumen- 1-au închinat urmașiiputernice ale mulți-

i din viitoarele industriale ale actualului fiind întîmpinat de Mi- _____ ministrul industriei _________. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de membri ai conducerii unor ministere economice, reprezentanți ai organelor locale.Cîteva din principalele obiective care vor contribui la creșterea în^ actualul cincinal a producției industriale din județul Sălaj de peste 5 ori — Fabrica de anvelope, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, întreprinderea de țevi fără sudură și Centrala electrică de ter- moficare — sint prezentate de gazde chiar aici in fața unor schițe. Prin edificarea județului Sălaj se va îmbogăți cu ramuri noi — chimia și metalurgia.Apreciind rezultatele obținute de proiectanți și constructori pe linia reducerii costurilor investițiilor, a- doptării unor soluții economicoase, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că este necesar să fie căutate și să se aplice noi măsuri de reducere a ponderii lucrărilor de construcții- montaj, indicînd, în acest efectuarea unui schimb de ență cu constructorii stației tare de la Baia de Arieș.Următorul obiectiv al vizitei l-a constituit întreprinderea de conductori electrici emailați din Zalău, cea

acestor unități, industria

context, experi- de flo-

mai mare unitate dețul Sălaj. Directorul întreprinderii, Nicolae Maier, informează despre rezultatele obținute de tânărul colectiv în realizarea parametrilor proiectați, diversificarea și creșterea calității producției, folosirea judicioasă a mașinilor, utilajelor și a spațiilor construite. în timpul vizitei, reprezentantul grupului de muncitori și tehnicieni chinezi, aflați în întreprindere pentru a acorda asistență tehnică, relevă, în fața secretarului generai al partidului, bunele relații de colaborare cu entuziastul colectiv al acestei unități. Felicitindu-i pentru ■ ajutorul acordat, tovarășul Nicolae Ceaușescu urează spor la muncă și succese grupului de muncitori din țara prietenă. în încheierea vizitei, secretarul general al partidului a arătat că trebuie să se valorifice din plin toate resursele de creștere a producției, subliniind necesitatea a- doptării unor soluții tehnologice mai eficiente pentru valorificarea superioară a metalului.La întreprinderea de armături Industriale din fontă și oțel, în fața machetelor care înfățișează sugestiv situația folosirii spațiilor construite șl amplasarea utilajelor, gazdele raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că, de la precedenta vizită și pină acum, producția globală industrială a crescut de 6,2 ori. Prin aplicarea unor măsuri organizatorice, indicele de utilizare a mașinilor urmează să sporească pină in 1980 la 93—95 la sută. Sint prezentate apoi

Discuții fructuoase, la Uzina de preparare a minereurilor de la Baia de Arieșși acțiunea de îndesire a mașinilor. In secția turnătorie, gazdele prezintă una dintre cele mai importante realizări ale lor în folosirea spațiilor de producție : cu forțele proprii ale întreprinderii a fost construită în spațiile existente o nouă capacitate de turnare de 3 000 tone fontă pe an.Felicitând colectivul pentru rezultatele obținute in folosirea gospodă-

rească a suprafețelor de producție, a mașinilor și utilajelor existente, in acțiunea de autoutilare, secretarul general al partidului a arătat, in a- celași timp, că sint necesare eforturi stăruitoare pentru amplificarea zultatelor bune obținute, astfel întreprinderea să realizeze în cincinal o producție superioară vederilor.
întâlnire cu activiști de partidjudețul Sălaj, partidului aLa capătul vizitei în secretarul general al avut o întâlnire de lucru cu membrii birourilor Comitetului județean Sălaj și Comitetului orășenesc Zalău de partid. Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț și Nicolae Giosan, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihail Flores- cu. ministrul industriei chimice, membri ai conducerii altor ministere economice.Tovarășii Laurean Tulai, prim- secretar al comitetului județean de partid, Vasile Cornea, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, loan Morar, secretar al comitetului județean de partid, Ilarie Gîrjoabă, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. Vaier Mican. directorul direcției agricole județene. Ilie Gorgan, președintele consiliului județean al sindicatelor. loan Popa, secretar al comitetului județean de partid, au raportat secretarului general al partidului despre acțiunile privind înfăptuirea sarcinilor și măsurile inițiate pentru realizarea in bune condiții a programelor de dezvoltare economico-socială a localităților sălăjene, despre acțiunile intreprin.se in scopul întăririi continue a rolului organelor și organizațiilor în conducerea activității domeniile.în cadrulNicolae Ceaușescu, referindu-se la vastele perspective de dezvoltare economico-socială a județului in actualul cincinal, a subliniat principalele sarcini care revin comitetului județean de partid, biroului acestuia, precum și tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ.în mod deosebit, secretarul general al partidului a relevat necesitatea luării tuturor măsurilor în vederea realizării in bune condiții a importantului volum de investiții ce urmează a fi realizat în județ. Pornind și de la constatările făcute în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că se impune să fie realizată o judicioasă eșalonare a lucrărilor de construcții-montaj, să se adopte soluții constructive care să ducă la economisirea materialelor, în special a betonului, să se asigure livrarea ritmică a utilajelor tehnologice • — astfel ca obiectivele planificate să fie puse în funcțiune și să înceapă să dea producție la termenele stabilite sau chiar înainte de termen. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat comitetului județean de partid să întocmească un program special de măsuri pentru a asigura

de partid din toateîntîlnirii. tovarășul

La Guruslău, unde secretarul general al partidului a inaugurat monumentul 
închinat victoriei lui Mihai Viteazul

re- încit acest pre-
noilordin timp cadrele necesare obiective economice.în ce privește agricultura, tarul general al partidului a ciat că s-au obținut rezultate realizîndu-se în acest an o producție agricolă dublă față de anul trecut. Aceasta arată că prevederile de plan stabilite in acest domeniu sînt nu numai realizabile, dar chiar pot fi depășite. Faptul că pe o suprafață de 4 000 hectare s-a obținut o producție de 7 000 kg porumb la hectar, arată că Sălajul se poate situa la nivelul județelor care obțin o producție medie de 4 000—5 000 kg Ia hectar. Sint, de asemenea, condiții bune pentru dezvoltarea zootehniei — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vor trebui însă luate măsuri pentru a se obține și in, acest sector o producție mai mare, corespunzător posibilităților de care dispune județul.-Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- rătat că atât în industrie, cit și in agricultură trebuie să se desfășoare o muncă în ritm susținut, astfel îneît să se obțină rezultate cît mai bune atât în următoarele două luni din anul în curs, cit și în 1977, care trebuie să devină un an hotăritor pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor pe întregul cincinal. Pentru aceasta, comitetul județean, organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din unitățile economice trebuie să ia toate măsurile în vederea folosirii cit mai raționale a capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, a forței de muncă și a timpului de lucru, pentru organizarea mai bună a muncii.Referindu-se la modul cum se înfăptuiește în județ politica partidului de ridicare continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului, secretarul general al partidului a arătat că, în acest cincinal, județul Sălaj va primi cîteva sute de apartamente în plus față de cele planificate a se realiza. Vor trebui însă luate măsuri ca toate aceste a- partamente să fie bine executate, ținîndu-se seama de planul de sistematizare, astfel ca orașul Zalău să devină un oraș nou. modern, să ofere condiții tot mai bune de viață locuitorilor săi.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la sarcinile ce revin comitetului județean în domeniul intensificării muncii politico-educative. în mod deosebit, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea ca întregul județ să se pregătească și să participe cu bune re-

secre- apre- bune,

zultate la festivalul „Cîntare României". în aprecierea acestor rezultate un criteriu principal va fi felul în care participanții la festival se manifestă în producție, realizările pe care le obțin în îndeplinirea sarcinilor de plan. Noi am spus — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — că festivalul „Cintare României" este, înainte de toate, un festival al muncii, în acest sens trebuie el înțeles. Trebuie să veniți la festival cu realizări cit mai însemnate în îndeplinirea planului. a sarcinilor ce vă revin din ho- tăririle Congresului al XI-lea al partidului. Sînt condiții — a spus secretarul general al partidului — ca județul Sălaj să ocupe un loc bit mai bun in întrecerea pentru realizarea cincinalului, să atingă un nivel de producție de cel puțin 11 miliarde lei, nu 10,3 miliarde lei cît s-a prevăzut, și să cîștigați și locul I la festival.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat apoi sarcinile urgente ce revin comitetului județean, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din agricultura județului în legătură cu urgentarea lucrărilor de strîngere, transportare și depozitare a recoltei de porumb, avînd în vedere condițiile climatice nefavorabile din aceste zile. De asemenea, a fost subliniată necesitatea urgentării înșămînțărilor. a e- fectuării în bune dondiții a tuturor lucrărilor de ’ care depinde obținetba unor recolte sporite, în anul viitor..Comitetul județean — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — va trebui să acționeze cu mai multă energie și fermitate pentru a asigura realizarea în bune condiții a întregului program de dezvoltare economico-socială a județului. Știm că Sălajul are o organizație de partid puternică. Aveți forța necesară pentru a desfășura o bună activitate. Depinde de activul de partid, de dumneavoastră, de comuniștii din județ ca să îndepliniți în bune condiții importantele sarcini ce revin județului.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat comitetului județean, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județul Sălaj să realizeze cu succes nu numai planul pe acest an, dar și întregul cincinal și să ocupe astfel un loc fruntaș.
★După întâlnirea de lucru de la comitetul județean, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat spre reședința ce i-a fost rezervată. Pe întregul traseu, străbătut pe jos, locuitorii Zalăului au exprimat entuziast prețuirea și dragostea lor față de partid și secretarul său general. Localnicii se prind, spontan, în hore ale frăției și bucuriei, se intonează cîntece patriotice și revoluționare, se scandează îndelung „Ceaușescu— P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". în aclamații și urale, cetățenii orașului exprimă din nou hotărîrea lor fermă de a face totul pentru traducerea exemplară în viață a politicii partidului, îndreptată spre creșterea neîntreruptă a bunăstării poporului și prosperitatea patriei.Vizita a luat sfîrșit în această ambianță de fierbinte patriotism.

La cea mai mare unitate industrială a județului Sălaj: „întreprinderea da 
conductori electrici emailali"-Zalău

intreprin.se
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DEZVOLTAREA AHTUDINR ÎNAINTATE
FATA DE MUNCA - SARCINA DE FRUNTE

A COMUNIȘTILORîn acest an. ne spunea tovarășul loan Boțea, secretarul organizației de partid de 1a secția forjă a întreprinderii de tractoare Brașov. In fata organizației noastre stau sarcini de mare răspundere : în lumina Programului de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului si ale Congresului educației politice si al culturii socialiste in domeniul muncii politice și cultural-educative trebuie să acționăm tot mai susținut pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a colectivului secției pentru ca fiecare muncitor și cadru tehnic să aibă o atitudine înaintată fată de muncă, să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce-i revin.Pentru atingerea acestui obiectiv, organizația de la forjă utilizează o gamă largă de metode si mijloace ale muncii politico-educative. în adunările de partid, U.T.C., în grupele sindicale. în ultima perioadă — odată cu popularizarea exemplelor înaintate. invitarea fruntașilor să-și prezinte metodele de muncă etc. — cu mai multă regularitate s-au pus în discuție si manifestările de indisciplină ale unor muncitori, dintre care cazurile Iui Dumitru Drug. Aurel Irimia, Ilie Andrusca, Mihai Plian au constituit subiecte pline de învățăminte pentru toți tovarășii noștri de muncă. Totodată, se acordă o tot mai mare însemnătate discuțiilor de la om la om ale membrilor de partid cu ceilalți muncitori, discuții în cadrul cărora se prezintă diferitele aspecte ale politicii interne și externe ale partidului, se explică însemnătatea îndeplinirii de către fiecare colectiv a sarcinilor actualului cincinal, în vederea creșterii continue a avuției naționale si. implicit, a bunăstării fiecărui cetățean. Uneori discu

• BAIA MARE. Municipiul Baia 
Mare a găzduit consfătuirea națională cu tema „Laboratorul de matematică — formă de invățămînt unitar și integrat". Teatrul dramatic a prezentat cea de-a doua premieră a stagiunii, cu piesa „Solo pentru orologiu" a dramaturgului slovac Osvald Zahradnic. La Casa de cul
tură a sindicatelor a avut loc faza interjudețeană a concursului brigăzilor artistice de agitație din unitățile sanitare, cu participarea unor formații din Bistrița-Năsăud, Harghita, Satu-Mare și Maramureș • IALOMIȚA. Recent ți-a în
ceput cursurile Universitatea cul
tural-științifică. Spicuim din cele 22 de cursuri : „Centenarul independenței României", „Vechi urme de civilizație în Bărăganul ialomi- țean". „Contribuția personalităților ialomițene la dezvoltarea științei și

țiile concrete cu cei care lipsesc de la program, nu folosesc integral timpul de lucru, rebutează piese etc. nu se soldează cu rezultate imediate, în asemenea cazuri este necesar să se adopte alte măsuri : cei certati cu normele de ordine și disciplină sînt repartizați pe lingă muncitori cu mai multă experiență de viată și profesională. uneori se discută cu ei zilnic. sint invitați cu regularitate la biroul organizației de partid — și
într-o mare uzină 

din Brașovacțiunea nu încetează pînă cind nu reușim ca fiecare asemenea om să devină un bun si harnic muncitor, care să lucreze cu responsabilitatea necesară pentru realizarea sarcinilor economice.în multe cazuri, ne spunea comunistul Constantin Gorin, ne deplasăm si la căminele de nefamiliști pentru a sta de vorbă cu unii dintre tinerii care manifestă acte de indisciplină. Soluția ni se pare bună îndeosebi pentru că la cămine putem discuta mai pe îndelete cu oamenii, ajutîn- du-i să înțeleagă mai clar interesul colectivului si al fiecărui membru al său în parte, discuțiile purtate în acest cadru avînd uneori o mare putere de influențare asupra tovarășilor noștri.Pentru popularizarea exemplului înaintat în muncă, in viata de familie si combaterea manifestărilor neconforme cu principiile și normele

culturii românești", „Momente din istoria patriei, partidului, a mișcării revoluționare și democratice din țara noastră", „Omul societății socialiste". Se remarcă o temă inedită, justificată de inaugurarea lucrărilor la combinatul siderurgic : „Siderurgia pe coordonatele cincinalului revoluției tehnico-științi- fice" • ARAD. „Metodica activită
ții la bibliotecile sindicale și felul 
cum se organizează acțiunile cu 
cartea social-politică" este tema unui schimb de experiență organizat la Lipova. Muzeul județean a inaugurat expoziția itinerantă „Originea și evoluția omului". „Pictura 
veche românească de pe meleagu
rile istorice lipovene", „Meșteșuguri în secolul al XIX-lea in Lipova". „Circulația cărții românești în Lipova în perioada modernă" — sînt cîteva din temele lucrărilor pre- 

codului etic au o însemnătate deosebită gazetele de perete și satirice. Parcurgind cîteva dintre articolele și caricaturile afișate mai demult la gazeta de perete întîlnim numele forjorilor M. M. și M. V., criticați pentru lipsuri de la program. Aflăm că astăzi se numără printre muncitorii buni ai secției. Cîteva caricaturi din aceeași colecție îi vizează pe cițiva tineri pentru rebutarea unor piese. Această critică publică a fost urmată de discuții tovărășești, care i-au ajutat să înțeleagă mai profund daunele pe care le provoacă întreprinderii și lor personal atunci cînd muncesc de mîntuială. Este semnificativ faptul că trei dintre cei care erau criticați cu cîtva timp în urmă și-au îmbunătățit în așa măsură munca incit nu de mult au fost promovați șefi de echipe.Am consemnat în rîndurile de față doar cîteva acțiuni ale unei organizații de bază pentru dezvoltarea conștiinței socialiste si îndeosebi a atitudinii înaintate fată de muncă. Important este faptul că biroul își propune să asigure de acum înainte o activitate educativă și mai bogată în conținut, asigurînd conducerea unitară a întregii activități consacrate e- ducării comuniste a colectivului. Pe baza dezbaterilor ce au loc. a consultării colectivului se întocmește in prezent un plan de măsuri care să asigure realizarea concretă a acestor cerințe înscrise în Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului si ale Congresului educației politice și al culturii socialiste. în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative.
N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"

IALOMIȚA

Se dezvoltă 
rețeaua comercială »In fiecare an, baza materială a cooperației de consum din județul Ialomița înregistrează creșteri, atît în ceea ce privește sporirea numărului de magazine și al rețelei de prestații, cit și al diversificării, modernizării și intensificării activității comerciale și de servicii de la sate, în acest sens este elocventă comparația : dacă în anul 1968 existau în județ 456 de unități comerciale cu o suprafață de 42 500 mp și 412 secții prestatoare de servicii, cu 32 de profile, in momentul de față localitățile dispun de 735 de unități comerciale, care ocupă 83 000 mp și 803 unități prestatoare de servicii cu 81 de profile. De menționat că aceste unități au fost dotate cu mobilier modern, cu utilaje și agregate corespunzătoare, schimbind radical aspectul atît în ce privește etalarea mărfurilor, cit și gradul superior de servire. S-a extins, de asemenea, expunerea deschisă și autoservirea ca forme moderne de comerț, urmărindu-se ca odată cu dezvoltarea bazei materiale să se facă și specializarea unităților comerciale.— In amplasarea unităților noastre — ne-a spus tov. Simion Dionisie, președintele U.J.CC. Ialomița — am pornit de la ideea că, pe lîngă caracterul funcțional, ele trebuie să răspundă și unor criterii de sistematizare. Astfel, în ultimii ani au fost construite supermagazi- ne moderne cu etaj, în care se desfac mărfuri alimentare și industriale, și unități de alimentație publică în centrele civice ale localităților Albești, Bucu, Borcea. Cocora. Bordușani, Fă- căeni, Dragoș Vodă, Ștefan cei Mare, Perișorii. Jegălia ș.a. Actualmente se află în construcție noi unități comerciale in localitățile Modelu, Grindu, Sudiți, în piața din Țăndărei, în bazarul din Slobozia, la parterul unor blocuri din Lehliu și Bărăganu.

Succese ale minerilor 
de la VulcanMinerii de la Vulcan, care în anul acesta au lansat chemarea la întrecere către toate unitățile industriei miniere din țară, și-au îndeplinit de pe acum angajamentul anual. Inten- sificînd acțiunea de mecanizare a lucrărilor și extinzind noua metodă de exploatare a zăcămintului prin abataje cu front scurt, ei au extras de la începutul anului și pină în prezent, peste plan, mai mult de 22 000 tone cărbune, depășind propriul angajament anual cu 2 000 tone cărbune. în toată această perioadă, pe ansamblul minei Vulcan, productivitatea muncii a sporit față de nivelul planificat cu peste 3 000 lei pe fiecare angajat. La fel de rodnică este activitatea desfășurată de minerii de la Vulcan și în sfera sarcinilor ce dau perspectivă muncii lor. Dovadă că, pină în prezent, planul la lucrări de pregătire a fost depășit cu 1284 metri liniari, iar la lucrări de investiții cu peste 120 metri liniari. (Sabin Ionescu).

zentate în cadrul sesiunii de comunicări științifice intitulate „Lipova — aspecte ale civilizației și culturii unei așezări străvechi". Comitetul 
județean U.T.C. a organizat în ultimul timp mai multe concerte- spectacol pentru tineret ale formației de muzică ușoară „Carusel". 
La Clubul tineretului din Arad a fost redeschis cercul de speologie. 600 de tineri și tinere din Arad au fost prezenți la inaugurarea celei de-a 4-a ediții a Tîrgului internațional București • SATU-MARE. 
Casa municipală de cultură organizează, bilunar, la sediu sau in întreprinderi și instituții, informări politice sub formă de expuneri.

ORIENTAREA ELEVILOR 
SPRE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE 

solicită preocuparea tuturor 
cadrelor didacticeAm citit, nu de mult, în „Scin- teia". articolul „Cunoașterea aptitudinilor profesionale ale elevilor — un domeniu căruia trebuie să 1 se acorde mai mare atenție“, referitor la unele realizări și neimplinin în activitatea de orientare școlară și profesională a elevilor. In legătură cu aceasta — pe linia prețioaselor indicații date școlii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul deschiderii noului an de invățămînt — vreau să înfățișez aici unele puncte de vedere privind activitatea consilierilor școlari.De cițiva ani, în țara noastră funcționează, pe lingă unele licee, mai ales în municipii, „consilieri școlari", cu atribuții pe linia orientării școlare și profesionale a elevilor din unitatea de invățămînt în care consilierii iși desfășoară activitatea. Din experiența de pină acum se observă că. deși acești consilieri au, in general, competență profesională, o bună pregătire universitară, deși criteriile după care au fost selecționați și investiți cu această funcție au fost, in general, juste, totuși, pînă în prezent ei nu s-au impus printr-o activitate semnificativă pe linia orientării școlare Și profesionale a elevilor. (Există, desigur, șj excepții : acolo unde au fost ajutați efectiv să-și îndeplinească misiunea, de pildă la Iași sau la Cluj-Napoca. unde centrele filialelor Academiei sau laboratoarele de orientare școlară de pe lingă I.C.P.P.D. le-au acordat atenția cuvenită ; în rest, ici-colo s-au întreprins unele cercetări psihologice, cu puncte de referință mai mult în literatura de specialitate decit în situația concretă a fiecărei școli).Cărui fapt se datorează această situație ? Este de semnalat, mai în- tîi, că acești consilieri școlari, în facultățile pe care le-au absolvit — filozofie. filologie, pedagogie, mai rar psihologie — cei mai multi între anii 1948—1959, n-au audiat cursuri speciale (nici măcar facultative) despre orientarea școlară și profesională, ceea ce arată că, dacă au o bună pregătire ca profesori într-o disciplină sau alta, le lipsește, in schimb, o temeinică instruire tocmai in specificul orientării elevilor. Este adevărat, de-a lungul anilor, unii dintre acești consilieri au urmat cursuri de perfec

Noul ansamblu de locuințe „Posada" din Curtea de Argeș Foto : I, Marcov
tv )

PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Telecinemateca. Ciclul mari ac

tori : Vasili Lanovoi, Innokenti 
Smoktunovski în filmul sovietic 
„Ana și comandorul". în rolul Anei 
— Alisa Freindiih. Regia : Evgheni 
Hriniuk.

12.25 Melodii populare.
12.45 întrebări și răspunsuri.
13.10 Telex.
16,00 Teleșcoală. Științe sociale. Societa

tea socialistă multilateral dezvol
tată (consultații).

16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18.55 Din viața plantelor și animalelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta T. Alt descîntec cu... 

cîntec.
20.40 Artiști ai scenei lirice românești.
21.10 Ora științei și tehnicii.
21.40 Sub cupola circului.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,00 Telex.
17,05 Să muncim și să trăim în chip co

munist.
17.25 Șah mat... în 15 minute.
17.40 Desene animate.
17.55 Biblioteca pentru toți : George 

Coșbuc (110 ani de la naștere).
18.55 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Muzica și poezia românească.
20.35 Tribuna TV.
21,00 Telex.
21,05 Un cîntec pentru fiecare (muzică 

ușoară).
21.30 Din filmoteca TV.

OLTURAL :
Filarmonica sătmăreană a inițiat un ciclu de concerte educative : „Muzica românească — istorie și actualitate" pentru elevii și tinerii din Cărei, Tășnad, Negrești-Oaș, Livada și Odoreu. La Galeriile fon
dului plastic s-a deschis expoziția de peisaje a pictorului sătmărean Koloman Fodor • ARGEȘ. S-a încheiat Săptămina istoriei și culturii orașului Curtea de Argeș, desfășurată sub genericul „Vocația universală a culturii românești". La Cimpulupg, „Toamna musceleană", aflată la a 7-a ediție, a programat, printre altele, spectacolul de poezie și cintece patriotice „Cîntă, Românie !“. La Liceul pedagogic a fost prezentată expunerea „Psihologia 

ționare. organizate de forurile centrale de învățămint, dar acestea — după cum s-a observat nu o dată — au fost insuficiente pentru deprinderea temeinică a metodelor de lucru cu elevii în direcția orientării.O dovadă concludentă a acestei stări de lucruri o aflăm și în județul nostru, unde sînt școli ai căror absolvenți, deși îndrumați de asemenea consilieri, nu și-au orientat activitatea post-școlarâ în conformitate cu cerințele social-economice locale și cu aptitudinile personale ; de aici, eșecuri repetate la concursuri de admitere la facultăți sau școli postliceale, abia
MUNCA ȘCOLII, 

SCOALĂ A MUNCII

după asemenea tribulații de la un examen la altul izbutind „să-și afle locul".Desigur, nu trebuie trasă concluzia că aportul consilierilor ar fi lipsit de valoare. Dar nici nu trebuie nesocotit faptul că, pe lingă carențele de pregătire amintite există și alte impedimente. De pildă, în majoritatea lor, laboratoarele și cabinetele în care lucrează consilierii școlari n-au dotări corespunzătoare. De asemenea — așa cum se întîmplă și în județul nostru — din cauza numărului mare de elevi pe care-i au în grijă, consilierii școlari abia prididesc să le dea acestora unele teste — pe care insă nu reușesc întotdeauna să le interpreteze și să le finalizeze în recomandări convingătoare. De ajuns să arătăm că, în decurs de un an, abia dacă se contactează un elev o dată sau de două ori, timp insuficient pentru a se putea determina aptitudinile tinărului, înclinațiile, opțiunile ; iar în privința familiei, nu se contactează nici măcar o dată părinții fiecărui elev, lacună care, credem, nu mai merită comentarii...In fața acestei situații se ridică, după părerea noastră, mai multe probleme vizînd deopotrivă perfecționarea procesului educativ din școală

PAGINA S-A ÎNTRERUPT LA „CAZUL NOMINATIV"Am însoțit un grup de ostaș) îndrumați de locotenent-colonelul Petre Purcărescu in vizita lor la muzeul unității.Despre muzeu, despre trăirile și impresiile ostașilor ar fi multe de spus. Aici ostașii își apropie de inimă pilda vie a înaintașilor, plămădită în dragoste de țară, în crez de libertate și propășire. Aici ei își fixează în minte pilda de vitejie a bunicilor și părinților, pilda de abnegație și jertfă a eroicei noastre clase muncitoare, a comuniștilor, a tuturor acelora care au luptat și s-au jertfit pentru libertatea României și au pregătit ascensiunea ei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Intr-una din vitrinele muzeului, la care ne-am oprit mai îndelung, este expus un caiet de învățător; un caiet consacrat gramaticii. Ultima pagină întreruptă poartă titlul: „Cazul nominativ". N-ar avea, poate, atita încărcătură emoțională dacă n-am ști că

acest caiet de învățător a fost al unui locotenent de rezervă, care ținea lecții ostașilor pe front, în linia întîi. Intre două a- tacuri se ocupa de alfabetizarea propriilor subordonați. Acolo, in linia întîi, își împlinea cu prisosință vocația
ÎNSEMNĂRI 

DESPRE 
UN MUZEU 
OSTĂȘESCde comandant și învățător. Deși între două lecții cite un nume se tăia din caiet și se aș- ternea pe o bucată de scindurică, drept că- pătîi celui trecut între eroi, învățătorul-ofițer își continua totuși o- pera de alfabetizare cu cei rămași...Și tocmai pentru că acest caiet cu însemnări de gramatică servea la luminarea unor ostași care puteau fi înscriși in orice clipă pe răbojul jertfei, este, intr-un fel, o sublimă metaforă a optimismului. Predindu-le lecții de citire și gramatică, locotenentul-în-

creației". La comitetul orășenesc de 
partid a avut loc un „Cadran politic internațional" • BIHOR. La 
Casa de cultură a sindicalelor din Oradea s-a desfășurat „Gala interjudețeană a filmului de amatori", aflată la cea de-a IlI-a ediție. Au fost prezentate creații ale cineaștilor amatori din Arad, Bihor, Caraș-Severin, Dimbovița, Timiș și Suceava. Ansamblul folcloric 
„Bocskai" din R. P. Ungară și-a încheiat turneu! în județul Bihor cu un spectacol prezentat pentru locuitorii comunei Sâcuieni. In timpul acestui turneu, care se Înscrie în cadrul schimburilor culturale dintre județele Bihor și Haydu-Bihar, artiștii maghiari au mai prezentat spectacole la Mădăras și pe scena teatrului din Oradea. In aceeași pe
rioadă, artiștii teatrului „Csoko- 

și utilizarea cu eficiență a potențialului și competenței cadrelor din acest domeniu, pornind de la faptul că orientarea școlară și profesională a elevilor reprezintă o acțiune educativă deosebit de importantă, care presupune o activitate amplă, permanentă și in profunzime. Dată fiind complexitatea acestei misiuni. îndeplinirea ei revine întregului colectiv profesoral al clasei, care trebuie să ajute dirigintele, părinții în determinarea aptitudinilor fiecărui elev, a drumului cel mai rodnic pe care acesta trebuie să și-l aleagă pentru a participa activ la efortul constructiv al întregului popor de edificare socialistă a țării. Evident, în această direcție se cuvine să fie mai stăruitor îndrumate și orientate și lectoratele cu părinții, sarcină accentuată în mod deosebit de către tovarășul Nicolae Ceaușescu in importanta cuvintare rostită cu prilejul deschiderii noului an de în- vățămînt.De asemenea, se impune ca școala însăși să acorde o mai mare atenție — și o mai sistematică tratare — acestei probleme, a cărei bună rezolvare constituie, de fapt, finalitatea esențială a întregului proces in- structiv-educativ desfășurat de școală. Școala nu poate rămîne indiferentă la drumul apucat în viață de tinerii pe care i-a pregătit ani de zile, nici față de „producția" mai mare sau mai mică de oameni intr-adevăr utili pe care-i dă societatea. De aceea, credem, se cere ca în consiliile profesorale să se analizeze periodic și temeinic eficiența și finalitatea activității depuse în această direcție nu numai de consilieri, ci de toți profesorii — cu precădere de di- riginți, în colaborare cu părinții elevilor. O asemenea activitate se înscrie pe linia măsurilor preconizate de conducerea partidului nostru pentru perfecționarea procesului instructiv-educativ, pentru impulsionarea muncii educative depuse de cadrele didactice, pentru implicarea mai activă a părinților, a tuturor factorilor educativi ai societății noastre in formarea pentru muncă și viață a generațiilor tinere.
Prof. Gheorcjhe BOGA
Baia Mare

vățător le sădea încrederea că vor învinge, că vor avea nevoie de carte. „Cazul nominativ" în subtextul său, și mai ales in esența sa, era astfel și un crez politic, 23 August 1944 deschisese tuturor altă perspectivă, o lume nouă se ridica, o lume care avea nevoie de lumină și răs- pindea lumina.„Cazul nominativ", intr-un caiet zdrențuit, ținut în porthartul său de locotenent de rezervă Constantin Marinescu, este scris pe o foaie neterminată, pe o foaie întreruptă la 8 ianuarie 1945, în ziua cind, în plină bătălie pentru eliberarea Budapestei, la asaltul Poștei centrale, și numele lui a fost scris pe un capăt de seîndură, de chiar elevii pe care-i învățase să citească și să scrie...Alături de numeroase alte exponate din muzeu, caietul acesta reprezintă un simbol. Un simbol al datoriei și devotamentului.
Col.
Stelian DRAGNE

nai“ din Debrețin au prezentat, la Oradea, opereta „Bal la Savoy" de Abraham Pal și piesa „Zi onomastică" de Kertesz Akos. La monu
mentul închinat memoriei ostașilor 
români căzuți in luptele pentru eli
berarea Oradiei și Ardealului de 
nord, monument ridicat la intrarea In stațiunea Felix, a avut loc un moment emoționant : peste 100 de pionieri din satele aparținînd comunei Sinmartin au venit aici Împreună cu cadrele didactice, adu- cîndu-și omagiul memoriei ostașilor români care și-au vărsat sin- gele pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist. Cu acest prilej, o nouă serie de școlari din comună a fost primită in rîndurile pionierilor. In încheiere, a fost prezentat montajul literar „Slavă eroilor".

Corespondenții „Scînteii"

Ffaptul 
iDIVERS
| Surpriza din 
■ lacul RazelmI Aruncind năvodul, ca de obicei, 
Iîn lacul Razelm, pentru a pes

cui, tot ca de obicei, crap, știucă. 
șalău sau biban, oamenii din 
brigada lui Osip Cosma din Ju- 

Irtlovca au avut marea surpriză 
să prindă, pentru prima oară in 
istoria acestui lac, un morun. Și 

Iincă un morun uriaș, in greu
tate de 124 kilograme. Nefiind 
pregătiți pentru un asemenea 
musafir, pescarii au incins o 

I luptă aprigă pînă au văzut mo
runul in barcă.

Iată și explicația acestui pes- 
■ cuit neobișnuit : intrind din Du- I năre in lacul Razelm pe cana- ! Iul de aprovizionare cu apă, mo- 
Irunul a rătăcit drumul de în

toarcere și a nimerit în plasa 
pescarilor. Iar pescarii spun că 
a nimerit exact unde trebuia.

I Ulciorul
I de la Zlatna

I

!

I

I
I

■I

I

In raza orașului Zlatna (an- treul Ampelum), județul Alba.se făceau săpături. La un moment dat, în mod cu totul întâmplător, a fost făcută o interesantă descoperire arheologică. A fost scos la iveală un vas din bronz da- tînd din epoca romană. Este vorba de un ulcior roman cu toarta supraînălțată, decorat cu motive antropomorfe. Specialiștii muzeului județean ne-au informat că respectivul ulcior reprezintă un unicat printre numeroasele descoperiri arheologice făcute pină acum în județul Alba. Frumosul ulcior se află la Muzeul Unirii din Alba Iulia.
Călătorie 
pe o altă rută

Nici n-a apucat bine să plece 
din gară trenul de pe ruta Bucu
rești—Oltenița, că intr-unui din 
vagoane au și început să se audă 
strigăte :

— De ce să mă scol eu, neică, 
de pe scaun, că am venit de la 
începutul începutului ?

— Stai, maică, nu mă im- 
brînci așa, că-s femeie bătrini 
și am copii mai mari ca voi...

„Copiii" care o imbrinceau pe 
bătrină și pe ceilalți călători, in- 
cercind să-i oblige să le cedeze 
locurile, au toți in jur de 20 de 
ani : I. Raicu, G. Dumitru și 
P. Ion, toți trei din Cernica—Il
fov. lntrucit în vagonul cu pri
cina n-au avut succes, au inceput 
să colinde prin celelalte, cău- 
tind gilceava cu luminarea. La 
un moment dat, văzind că în
cercările lor au primit o ripos
tă fermă din partea celorlalți 
călători, au inceput scandalul, 
iar unul dintre cei trei a tras 
semnalul de alarmă și trenul 
s-a oprit brusc.

Toți trei au fost nevoițl să-și 
întrerupă călătoria, miliția ora
șului Oltenița pregătindu-le „bi
letele" pentru alta, pe o rută 
pe care o va decide tribunalul.

„Varietăți" 
dubioaseCititorul nostru C. Constantin, muncitor la I.R.A. Tecuci, ne trimite un teanc de invitații. Ne uităm la una, la două, la nouă: pe nici una nu există nici o serie sau număr (pentru un eventual control asupra vinzărilor și încasărilor), pe nici una nici o ștampilă, nici cit costă. Sint fițuici de un lat de palmă, tipărite și multiplicate (in cite exemplare ?) cu titlul „Invitație". Antetul invitației : asociația sportivă „Victoria" Tecuci. Textul invitației : „Vă invităm să participați la spectacolul de varietăți ce va avea loc pe stadion, simbătă, ora 18,30". Semnează : „Comitetul de organizare". Care 2 Bănuim că al respectivei asociații, care are și o echipă de fotbal, care fotbaliști, sărăcuții de ei, sint obligați să dea și spectacole de varietăți, că la fotbal se dau cam de multișor în... spectacol, fiind în prezent pe locul 13 (!) în clasamentul seriei I din divizia B. „Pentru fiecare fițuică — ne scrie cititorul — am fost obligați să dăm cite 6 lei. Dacă nu dăm, cică ne dă afară. Și dăm mereu, dar de la mine n-or să mai vadă nici un leu". Să nu mai vadă 1 Și nici de Ia alții...

I

I

Ursul de la
microfon

In ziua de 14 octombrie, călă- 
'.'z C.F.R. Ploiești 

o 
și

. . In
auzea doar un mor- 
Moș Martin.

torii din stația - -■
Sud nu au putut înțelege 
iotă din anunțurile (sosirile T. 
plecările trenurilor) transmise 
prin stația de amplificare, 
microfon se 
măit ca de

— Ce s-a intimplat ? — l-am 
întrebat pe șeful stației, Iulian 
Tațără. E vreun urs la micro
fon ?

— Nu e nici un urs — ne-a 
asigurat șeful stației. E omul 
nostru, Vladimir Berescu, care 
nu a avut grijă să regleze in
stalația de transmisie 
buie, iar pe deasupra 
și o falcă umflată, că 
o măsea. Bine că i s-a 
mai mormăiala și nu 
reala.

Am reprodus spusele 
stației, drept răspuns la 
soarea trimisă de un grup

cum tre- 
mai 
și-a scos 
auzit nu- 

văică-

are

și

șefului 
scrl- 

. -P de 
calatori, care au alergat in ziua 
aceea de colo pînă colo, ciulin- 
du-și In zadar urechile la „mor- 
măiala" bietului crainic.

Rubrica realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteil'

I

Alba.se
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Primiri la primul ministru al guvernului Cronica zileial Guvernului România, tova-Primul ministru Republicii Socialiste rășul Manea Mănescu, a primit, în cursul zilei de joi, în vizită protocolară de prezentare, pe ambasadorii acreditați în țara noastră ai Republicii Senegal — Ibrahima Boye ; Republicii Peru — dr. Roger Eloy

Loayza-Saavedra ; Republicii Turcia — Nahit Ozgtir.
★în aceeași zi, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit pe șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei în România, Jose Carlos Gonzalez- Campo Dal-Re, la cererea acestuia.

Inaugurarea activității de producție
a Societății mixte Reșița-Renkta Reșița a avut loc inaugurarea oficială a activității de producție a Societății mixte Reșița—Renk S.A., al cărei contract de constituire a fost semnat la Oberhausen, în prezența președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei întreprinse in R. F. Germania, in vara anului 1973.Fabrica de reductoare Reșița— Renk constituie o expresie a dorinței manifestate de ambele părți pentru dezvoltarea și diversificarea raporturilor de colaborare economică și tehnică. Potrivit actului de constituire, participă ca acționari întreprinderea constructoare de mașini Reșița, întreprinderea de comerț exterior Uzinexportimport și Uzina Renk din cadrul concernului Gutehoffnungshiitte. Partea română deține 51 la sută din capitalul societății. întreprinderea va fabrica — pentru necesitățile economiei naționale și pentru export — reductoare de turație pe un domeniu foarte larg de puteri, de la cîțiva cai putere pină la 100 000 C.P., reductoare staționare pentru industriale, reductoare navale, gamă largă de roți dințate.’ a Inaugurare au luat parte -gne Oprea, viceprim-ministru uvernului, Trandafir Cocârlă, intele Comitetului executiv al ului popular județean Caraș- rin, Nicolae Ștefan, prim-ad- ct al ministrului comerțului ex- .ior șl cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale

diferite ramuri
o

cp 
ă

a-

- Aromâne. Au fost prezenți Martin Gruner, secretar de stat parlamentar din Ministerul Federal al Economiei, Manfred Lennings, președintele rectoratului Gutehoffnungshiitte, chard Balken, ambasadorul R. Germania la București, precum alte persoane oficiale vest-germane.în cuvîntul rostit, tovarășul Gheor- ghe Oprea a relevat bunele relații existente între cele două țări, precum și interesul pe care îl acordă guvernele român și vest-german cooperării bilaterale, societatea Reșița—Renk, alături de cele 5 societăți de comercializare a diferite produse românești pe piața Republicii Federale Germania, reprezentînd ilustrări semnificative de colaborare tehnico-economică.La rindul său, Martin Gruner, secretar de stat parlamentar din Ministerul Federal al Economiei, a subliniat că întreprinderea Reșița- Renk constituie un model pentru relațiile economice, nu numai dintre R. F. Germania și România, ci și pentru alte țări. Aș dori să subliniez, a spus el, că această întreprindere comună, pe lingă importanța sa economică, prezintă și o importanță politică, demonstrînd că sistemele economice și sociale diferite nu constituie o piedică pentru dezvoltarea unor forme noi de cooperare. Au mai luat cuvîntul Frantz Josef Nien- heysen, membru al Consiliului de conducere al firmei Renk, și Alexandru Bitang, președintele Consiliului de administrație al societății mixte Reșița-Renk.

di- Ri- F. Și

O delegație a Crucii 
Roșii din R. S. Vietnam, con' dusă de dr. Nguyen Van Tin. vicepreședinte al Crucii Roșii, adjunct al ministrului sănătății, a făcut o vizită de schimb de experiență în țara noastră, între 13 și 21 octombrie, la invitația Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România.Delegația s-a întilnit cu președintele Crucii Roșii române, generalcolonel Mihai Burcă, cu care a avut un schimb de opinii și informații cu privire la activitățile de Cruce Roșie. De asemenea, oaspeții au avut o întrevedere cu ministrul sănătății, Nicolae Nicolaescu.în timpul șederii In țară, oaspeții vietnamezi au vizitat întreprinderi industriale și obiective de sănătate și social-culturale și au avut convorbiri cu membri ai comisiilor de Cruce Roșie din Capitală și din județele Ilfov și Galați.

Membrii delegației Grupu
lui parlamentar de prietenie 
R. F. Germania - România

au fost — în continuarea vizitei pe care o întreprind în țara noastră — oaspeții județului Caraș-Severin, unde au avut o întrevedere cu Trandafir Cocârlă, președintele Comitetului executiv al Consiliului județean. Oaspeții au vizitat de reductoare Reșița-Renk, prinderea de construcții de precum și unele obiective culturale din municipiu] Reșița. Președintele Comitetului executiv Consiliului popular Severin a oferit în lor un dineu.

popular Fabrica Intre- mașini, social-aljudețean Caraș- onoarea oaspeți-
Aniversarea Zilei Națiu

nilor Unite ?i Zilei mondia,e ds informare privind dezvoltarea prilejuiește, în întreaga țară, o suită de manifestări, in care sînt cuprinse întîlniri, mese rotunde, simpozioane și concerte festive. Aceste manifestări au fost inaugurate, joi dimineață, la Casa pionierilor din sectorul 7 al Capitalei.După cuvîntul de deschidere rostit de Miralena Mamina, secretar executiv al Comitetului național român

ICEPRONAV Galați
Soluții tehnice moderne în construcția 

navedeHarnicul și talentatul colectiv de la Institutul de cercetare și proiectare pentru construcții navale (ICEPRONAV) Galați își aduce o contribuție esențială la execuția documentațiilor necesare construcțiilor navale din țara noastră, la dezvoltarea a- cestui sector la nivelul preconizat de sarcinile stabilite de conducerea partidului pentru actualul cincinal. Primul deceniu de funcționare a institutului— împlinit in vara acestui an— a corespuns, de altfel, cu înregistrarea celei mai fertile perioade din întreaga istorie a construcțiilor navale românești, răstimp in care producția din această ramură s-aficat și modernizat ICEPRONAV Galați diversi- continuu.execută

acum tipuri fluviale, nave tehnice, și documentații i nisme și instalații de punte, echipament electronic naval etc. De asemenea, aici se realizează importante cercetări menite să contribuie la asimilarea de noi tipuri de nave, la adoptarea de soluții constructive moderne. După cum preciza ing. Lucian Aburel, directorul ICEPRONAV Galați, recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadrele din domeniul proiectării tehnologice a determinat o sporită preocupare și din partea întregului colectiv al institutului in continue Plăeșu).
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 octombrie. în țară : Vreme in 
curs de încălzire ușoară. Cerul va ft 
variabil, cu înnorări mai accentuate in 
jumătatea de sud-vest a țării, unde 
local vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie. In rest, precipita-

proiecte pentru diferite de nave maritime și precum pentru meca- i de

direcția îmbunătățirii a activității. (Dan
VIntul va sufla slab plnă la 

la 
sudul țării

ții izolate.
. potrivit, cu intensificări temporare 

începutul intervalului în 
(pînă la 40—50 kilometri la oră). Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 grade și plus 8 grade, local 
mai coborîte la început în nordul și es
tul țării, unde condițiile vor fi favora
bile producerii brumei și înghețului 
Ia sol. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, mai ridi
cate în a doua parte a intervalului. 
Ceață îndeosebi dimineața și seara.

pentru U.N.I.C.E.F., A. S. Dajani, directorul Centrului de informare al O.N.U. pentru România, a vorbit despre istoricul și scopurile Organizației Națiunilor Unite. în continuare, a fost prezentat un spectacol de cîntece și dansuri.Seara, la Clubul studențesc al Academiei de Studii Economice, a avut loc o masă rotundă, cu care prilej dr. Ștefan Năstăsescu, director adjunct al Centrului de informare O.N.U. pentru România, a prezentat aspecte ale Organizației structurii și activității Națiunilor Unite.
ai Ansambluluiansam-

>bucurăȘi de un străi- turneu turneului,
Artiști 

„Rapsodia română blu folcloric care se frumos renume în țarănătate, au plecat intr-un în Anglia. în cadrul organizat de Agenția română de impresariat artistic — noștri vor prezenta nalitatea folclorului intermediul celor 20care le vor susține în diferite localități engleze. (Agerpres)
A.R.I.A., artiștii bogăția și origi- românesc prin de spectacole pe

Din agenda Tîrgului internațional București
LARG INTERES PENTRU EXTINDEREA COLABORĂRII CU ROMANIA 

Declarații ale unor directori de pavilioaneWOLFGANG BAHMANN. directorul pavilionului R. D. Germane : „Opt întreprinderi de comerț exterior din R.D.G., reprezentînd 115 Întreprinderi industriale, sint prezente la T.I.B. ’76, multe din produsele . expuse fiind recent medaliate la Tirgul de la Leipzig. Comerțul exte- terior dintre România și R.D.G. va crește, în perioada 1976—1980, așa cum prevăd acordurile stabilite, cu circa 60 la sută față de perioada anterioară de 5 ani. Mașinile-unelte, produsele electrotehnice și electronice, mijloacele de automatizare, tehnica electronică de calcul, echipamentul de comunicații, instalații tehnologice industriale pentru metalurgie și chimie, aparatura pentru cercetarea științifică ș.a. vor deține o pondere însemnată în volumul schimburilor reciproce. Prezența la T.I.B. ’76 constituie un prilej bun pentru a stabili noi tranzacții și domenii de cooperare".

tem siguri că această a patra ediție a Tîrgului internațional București va contribui prin tranzacțiile încheiate, prin mai buna cunoaștere a posibilităților de cooperare, la creșterea volumului schimburilor economice reciproc avantajoase".PETER FREY, directorul pavilionului Elveției : „La fiecare ediție a Tîrgului internațional de la București, numeroase firme elvețiene au participat cu bune rezultate. Iată de ce în această toamnă 85 de firme expun produsele a numeroase întreprinderi producătoare în expoziția oficială elvețiană, alte firme partici- pind individual Ia T.I.B. ’76. Acest număr important de expozanți indică interesul pentru această manifestare economică internațională, dorința de a lărgi colaborarea economică cu România".

MANUEL VRIOS FELIS, directorul pavilionului Spaniei : „25 de firme spaniole producătoare din ramurile construcției de mașini expun Ia T.I.B. ’76. Unele dintre ele au deja contacte bune cu întreprinderile românești de comerț exterior, altele sînt prezente la București pentru a cunoaște operare, mâni și gazdelor rilor depentru desfășurarea tîrgului mă fac să consider această manifestare economică internațională ca deosebit da reușită".

concret posibilitățile de co- Interesul specialiștilor ro- al publicului, amabilitatea și preocuparea organizato- a crea condiții cit mai bune
★în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a IV-a ediție a T.I.B., joi au avut loc zilele U.R.S.S., R. P. Bulgaria, Belgiei, Elveției și Japoniei.

U. R. S. S

„Ecluza zburătoare11
a EniseiuluiDe curînd, pe fluviul Enisei s-a încheiat cu succes construcția unui nou obiectiv hidrotehnic de mare complexitate și de însemnătate deosebită.Se știe că, din timpuri străvechi, Eniseiul a constituit una din cele mai importante căi de transport in Siberia. Dar în ultimii 13 ani navigația pe această uriașă arteră acvatică a fost temporar întreruptă în zona hidrocentralei de la Krasnoiarsk. Barajul de peste o sută de metri al marii construcții, care a unit vîrfurile munților Divnogor, a devenit astfel o caleacarebarieră în vapoarelor transportau mărfuri în sus pe Enisei, pînă în R.S.S.A. Tuvină — împărăție a azbestului și a metalelor rare.In elaborarea unor soluții pentru reluarea navigației normale s-a pornit de la considerentul că amenajarea de ecluze în această parte a fluviului ar fi fost dezavantajoasă din toate punctele de vedere ; in primul rînd, asigurarea volumului de muncă și materiale în vederea creării unor asemenea instalații ar fi necesitat investiții care ar fi redus considerabil competitivitatea transportului pe apă in raport cu a transporturilor feroviare și auto ; de asemenea, ecluzele ar fi „înghițit" o mare cantitate de apă din „marea Krasnoiarsk", ceea ce ar fi diminuat substanțial capacitatea hidrocentralei etc.S-a născut atunci ideea construirii unei... „ecluze mobile" — respectiv a unei instalații care, „luînd in spinare" navele din aval, să le transporte dincolo de barajul hidrocentralei și invers — cum se exprima plastic un specialist. După numeroase studii și confruntări științifice, această idee, aparent fantastică, a fost transpusă în proiecte șl schite de un grup de savanți din Leningrad. Acum, întruchipate în structuri de oțel și beton, in apara-

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

tură electronică, planurile au fost traduse în fapt. Este vorba de o imensă punte care face legătura intre partea din aval a fluviului și marea de dincolo de baraj. Puntea este prevăzută cu șine pe care circulă un fel de tren ce poartă cu el „ecluza zburătoare", în interiorul căruia se află nava ce trebuie dusă peste baraj, în aval sau în amonte.întreaga instalație, cu o greutate proprie de 4 000 tone, la care se adaugă cele 3 600 tone ale apei din „ecluză", plus greutatea navei, funcționează cu o precizie de ceasornic, după expresia lui E. M. Lemeșkin, director general adjunct al căii navigabile Enisei. Pentru a se asigura „zborul peste baraj" sint folosite 158 hidro- motoare, 18 pompe de apă, 78 cărucioare mobile, fiecare cu cite două roți imense, care poartă pe ele instalația ecluzei mobile.Inaugurarea importantei construcții a făcut-o motonava „G.T.-8", sosită aici din îndepărtatul port Dudinka,. de dincolo de Cercul polar. Traversarea a durat 95 minute. Iar după ce sirena motonavei a anunțat continuarea călătoriei prin Marea Krasnoiarsk, constructorii au izbucnit în urale. Eniseiul redevenise navigabil.însemnătatea acestei realizări este cu atit mai mare cu cit pe Enisei apare acum încă un gigant al hidroenergeticii, cel de la Saiano-Șu- șensk, care, la rindul său, ridică în strimtoarea Karlovo un „munte" de 240 m înălțime. Bineînțeles că si în acest caz își vor găsi aplicație cele 31) de invenții și descoperiri ale oamenilor de știință sovietici, patentate cu prilejul creării „ecluzei zburătoare", iar Eniseiul, important furnizor de energie, își va perpetua Ia o scară superioară vechiul renume de „cărăuș siberian".
Laurențiu DUȚAIng. A. KUBIK, directorul pavilio- |- nului Cehoslovaciei : „în volumul schimburilor dintre România și Cehoslovacia, produsele construcției de mașini au o pondere însemnată ; potrivit acordului comercial de lungă durată încheiat intre cele două țări, in perioada 197G—1980 această pondere va crește. Iată de ce întreprinderile de comerț exterior din Cehoslovacia prezente la T.I.B. ’76 expun cele mai noi realizări din acest domeniu. care interesează pe partenerii români. îndeplinirea prevederilor din acordul comercial de lungă durată necesită o atitudine activă a tuturor întreprinderilor din cele două țâri, în vederea concretizării angajamentelor asumate. Acest scop 11 urmărește și participarea, devenită tradițională, a întreprinderilor pentru comerțul exterior la tirgurile organizate în cele două țări. în acest context se înscrie și atenția deosebită acordată Tîrgului internațional de mașini de la București de întreprinderile cehoslovace".Dr. LUIGI SANNA, directorul pavilionului Italiei : „Sînt prezente la această ediție a tîrgului 35 de firme italiene care oferă unele din ultimele lor realizări din domeniile industriale pe care este profilat T.I.B. Italia se numără printre principalii parteneri comerciali ai României și sîn-
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BOX: Se apropie turneul final 
al campionatelor naționale

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

ÎN INDUSTRIA 
JUDEȚULUI SATU-MARE

Angajamentele 
substanțial depășiteAntrenate într-o entuziastă întrecere socialistă pentru valorificarea resurselor tehnico-materiale și umane, prin creșterea productivității muncii, folosirea intensivă, cu randament superior, a timpului de lucru, a mașinilor și utilajelor, Colectivele de oameni ai muncii — români, maghiari, germani — din industria județului Satu-Mare au realizat pină.ip prezent o prpducție.globală a cărei valoare depășește cu 1 miliard lei pe cea obținută în ’ perioada corespunzătoare a anului trecut. Pe baza succeselor înregistrate de toate întreprinderile — între care și cele care au îndeplinit și chiar depășit sarcinile aferente pe 10 luni, cum sint Exploatarea minieră Turț, întreprinderile „Mondiala" din Satu- Mare și „Integrata" din Negrești- Oaș. întreprinderea de in și cînepă și filatura de nitățile din UJCM — se pînă la finele producții suplimentare de 145 milioane lei la producția globală și de 160 milioane lei la producția marfă, cu mult peste angajamentul asumat. Sarcinile la export, pe oadă, au fost depășite zent cu 2 milioane (Octav Grumeza).

-------- -------------

bumbac din Cărei, u- rețeaua IJECOOP și prelimina realizarea, lunii octombrie, a unei
aceeași peri- pînă in preiei valută.

„FRANKFURTER RUNDSCHAU":
Risipa și foametea - binomul dramatic

al decalajelor economice

• Aproximativ 220 de concurenți, pe ringul de la Palatul 
sporturilor și culturii • Fiecare pugilist — la nivelul de exi
gență al luptei pentru centurile tricolore • Să se asigure din 

timp un arbitraj competent și drept

• Lotul român de patinaj viteză antrenat la Alma Ata (U.R.S.S.). concursul de verificare a stadiu- de pregătire, Vasile Coroș a reali- recorduri naționale in probele de m (40 sec. 4 zecimi) și 1 000 m TimpuriTurneul final al campionatelor na- ionale de box se va desfășura intre ’ și 14 noiembrie, la București, la ■alatul sporturilor și culturii.'or lua parte la întrecerile pentru cele 11 centuri tricolore, 44 de pugiliști calificați prin câștigarea turneelor zonale de la Iași, Brașov, Reșița și Oradea, cărora li se vor adăuga numeroși boxeri din categoriile de clasificare superioare, calificați din oficiu la turneul final. Astfel, se estimează că pentru cucerirea celor 11 titluri de campioni ai anului 1976 vor lupta pe ringul de la Palatul sporturilor și culturii aproximativ 220 de concurenți.Restricția de participare la fazele județeană și zonală a pugiliștilor cu clasificare superioară urmărea să favorizeze afirmarea boxerilor tineri și puțin cunoscuți. cu experiență mai mică pe ring. Acest avantaj al formulei competiționale s-a dovedit valabil numai în teorie. Mai întîi, pe planul județelor sînt foarte puțini boxeri (mult mai puțini decît in scripte), astfel că unele finale județene s-au dovedit formale și fără nici o priză la publicul larg. Mai departe, la zone au participat 217 concurenți din 440 posibili ; cîteva județe n-au prezentat nici un singur concurent !Foarte probabil, federația de box

va organiza altfel faza preliminară a campionatelor din 1977 ; sigur e insă faptul că activitatea secțiilor și a cluburilor din fiecare județ trebuie să se învioreze și să se intensifice pină la viitoarea fază preliminară, dacă se dorește să se asigure boxului ca sport o bază pentru performanțe.în asemenea condiții de desfășurare a fazelor preliminare, se impune cu atit mai mult buna pregătire a celor aproximativ 220 de boxeri pentru apropiatul turneu final de la București. Cluburile, secțiile de box, antrenorii și toți tehnicienii care concură la pregătirea pugilistică să lucreze stăruitor pentru forma sportivă a elevilor lor, astfel incit la finale să urce pe ring numai boxeri în stare să satisfacă exigențele luptei pentru titlurile de campioni naționali.Sugerăm, de asemenea, colegiului central de arbitri (președinte : Virgil Cazacu) să revadă cu atenție lista arbitrilor și judecătorilor, să-i supună unor probe de verificare înaintea campionatelor ; dorim să vedem la întrecerile pentru lore numai arbitraje drepte, să învingă dintre boxerii noștri.
Valerlu MIRONESCU

centurile trico- competente și cei mai buni

s-a La lui zat 500 (1 min. 24 sec., 2 zecimi), record au mai înregistrat Eva Molnar (la 500 m), Cornel 5 000 m) și Victor 3 000 m).• La Varșovia, meci echipele Poloniei și 6—5 pentru gazde. Din echipa nord- americană n-au făcut parte pugi- liștii care participaseră la ultimul turneu olimpic. O excepție, la categoria grea, in cadrul căreia John pe

Sarcinile de export

Munteanu (la Sotirescu (lade box IntreS.U.A. Scor :
goria grea, in cadrul căreiaTate l-a învins prin abandon campionul european Biegalski.• La Haifa, in „Cupa cupelor" la baschet, Hapoel — Steaua 83—71 (43—28). Partida retur se va juca la București (27 octombrie).• Aseară, in sala sporturilor Flo- reasca din Capitală, s-a disputat, meciul Dinamo București — Maccabi Tel Aviv, contînd pentru competiția de baschet masculin „Cupa cupelor". Partida s-a încheiat cu scorul de 89—83 (47—35) în favoarea echipei oaspete.• Proba de simplu femei din cadrul turneului internațional de tenis de la Barcelona a continuat cu sferturile de finală, etapă în care jucâ- toarea româncă Virginia Ruzici a învins-o cu 6—4, 6—4 pe MicheleGourdal (Belgia). Olandeza Elly Appel a întrecut-o pe Florența Mihai(România) cu 6—2, 6—1.

Zilele trecute, pe poarta întreprinderii „Timpuri noi” a luat calea exportului un nou lot de motoare. Odată cu aceasta, cunoscuta întreprindere bucureșteană și-a planul la export cu aproape lei valută. De asemenea, in unor preocupări susținute onorarea exemplară a Contractelor încheiate cu partenerii externi, colectivul de la întreprinderea de protecții anticorozive și utilaje speciale a realizat suplimentar produse pentru export in valoare de peste 3,5 milioane lei valută. Tot în această lună, și alte unități din sectorul 4, printre care întreprinderea Dudești și întreprinderea de de sticlărie București, și-au nit sarcinile de export pe an. La aceasta au contribuit deosebit măsurile stabilite de comitetul de partid al sectorului pentru valorificarea mai bună a potențialului productiv existent în întreprinderi, realizarea la termenele contractuale sau înainte de acestea a produselor solicitate de clienți, urmărirea permanentă și soluționarea operativă a problemelor legate de asigurarea condițiilor tehnico-mate- riale necesare executării produselor destinate exportului. (Dumitru Tircob).

depășit 700 000 urma pentru

chimică articole îndepli- întregul în mod

Ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" publică un articol in care 
analizează — pe baza unor date impresionante 
aspecte ale decalajelor economice dintre tarile

' fdezv6ltăfe-Există țări occidentale — arată ziarul — în care fiecare al doilea cetățean are o greutate peste normal, ceea ce, în multe cazuri, aduce prejudicii sănătății persoanelor in cauză. Cheltuielile pe care le necesită acest „munte de grăsime al îmbuibării" (însumînd circa 350 000 tone în fiecare din aceste țări), reprezentate de costul tratamentelor medicale, al medicamentelor pentru cura de slăbire, al pensionărilor „pe motiv de boală" datorită obezității se ridică anual la echivalentul a 5 miliarde de mărci, cu mult mai mult decit ajutorul oferit de respectivul stat țărilor subdezvoltate.Pe de altă parte, cel puțin 500 milioane de oameni suferă in lume de foame cronică, de subnutriție perpetuă, pentru că nu își pot procura cele 2 000 de calorii zilnice, cantitatea minimă de care are nevoie o persoană pentru a supraviețui. Pentru toți a- cești oameni foamea constituie cauza directă sau implicită a pieirii lor. Cei care nu mor direct de pe urma ina- niției (circa o zecime din numărul total), pentru că reușesc, ca prin minune, să găsească ceva comestibil, sînt răpuși de boli cu care organismul lor vlăguit nu mai poate lupta. Foamea și boala merg mină în mină.Sînt unii care rămîn poate impasibili la faptul că în multe regiuni ale lumii un copil din doi moare in cursul primului an de viață, în felul acesta „coșul cu merinde" trebuind să fie împărțit la mai puține guri. în ciuda unui an de recolte bogate, cum anunță F.A.O. (o producție de griu cu 6 la sută superioară anului precedent, ceea ce înseamnă un total de 1 324 milioane de tone de cereale), spirala prețurilor este în continuă creștere, iar „veniturile" maselor infometate bat pasul pe loc sau chiar scad, cum este cazul in multe țări. 600 de milioane de persoane au la le permite 10—15 cenți pe zi pentru potolirea foamei.Reversul acestei cumplite sărăcii 1! oferă grotesca risipă Ia care se poate asista in țările capitaliste industrializate. Din recolta de 1 324 de milioane de tone de cereale din acest an, cel puțin 450 milioane sint folosite pentru hrana animalelor destinatetăierii. în Franța, șeptelul consumă67 la sută din cereale,Ce în țările întare numai 9 a produce o calorie de carne de vită, îți țările industrializate se to-

prin dramatismul lor — unele 
dezvoltote si cele in curs de10 calorii de grîu. Tn 1973 șl

dispoziție un venit care cheltuirea a cel mult

curs de la sută. în timp dezvoi- Pentru

losesc 1974, țările Pieței comune au achiziționat aproape întreaga producție de soia din Brazilia pentru hrana animalelor. Ca urmare, prețul unei cutii de ulei de soia — aliment de bază al săracilor din această țară — a crescut de la 2,90 de cruzeiros la 11. deci cu 400 la sută.în același timp, in depozitele frigorifice ale Pieței comune zac 140 milioane de tone de carne de vită (500 de kg pe cap de locuitor), ceea ce ii costă anual pe contribuabili 1.2 miliarde de mărci I Cit despre celelalte alimente să nici nu mai vorbim.O altă cauză a foametei o constituie gradul scăzut de dezvoltare a țărilor lumii a treia. Ducînd lipsă de valută, ele mașinile și dezvoltării randament. S.U.A., de două calorii de energie tehnică (sub formă de îngrășăminte, mașini, irigații etc.), ceea ce echivalează cu consumul a 900 de litri de petrol la hectar, pentru a obține o calorie de produs folosit pentru hrana omului, în India trebuie să fie produse cu o singură calorie de energie 14 calorii de hrană.O altă cauză a foametei trebuie căutată in inechitățile existente in unele țări ale lumii a treia, unde o minoritate stăpînește cea mai mare parte din suprafețele cultivabile. Este drept că țăranilor din lumea a treia le lipsesc cunoștințele necesare practicării unei agriculturi rationale, dar în primul rînd lor le lipsește capitalul necesar dezvoltării unei agriculturi de mare randament.Pentru soluționarea acestei situații nu este nevoie numai de efectuarea unor reforme politice și structurale radicale în aceste țări, care suferă de pe urma sărăciei. Toți cei cărora le merge bine in țările industrializate ar trebui să devină conștienți că in mare măsură bunăstarea lor este clădită pe mizeria altora.Din păcate însă se poate face numai amara constatare că cele mai bine intenționate acțiuni, ca de pildă „Săptămîna ajutorului pentru lumea înfometaților", nu joacă decît un rol de alibi, menit să liniștească conștiințele și să stea mărturie în fața lumii că a fost acordat un așa-zis ajutor. Este clar ca lumina zilei că aceste ajutoare nu reprezintă decît o picătură de apă pe o piatră fierbinte, conchide ziarul.

• Țările în curs de dez
voltare — două treimi din 
omenire — furnizează doar 
35 la sută din producția ali
mentară mondială, în timp 
ce statelor industriale le re
vine restul de 
Drept urmare, 
locuitor este 
mai mare în 
tate.

65 la sută, 
consumul pe 
de cinci ori 
țările dezvol-

nu pot să-și achiziționeze ingrășămintele necesare unei agriculturi de mare în timp ce în fermele din exemplu, se cheltuiesc

• Pentru a se hrăni în mod 
normal, omenirea ar avea ne
voie de 3,3 milioane de mi
liarde de kiiocaiorii. Dar, în 
prezent, se produce numai 75 
la sută din cantitatea nece
sară de alimente. Inechități
le flagrante de repartizare 
fac ca 500 milioane de fiin
țe omenești să sufere de foa
mete cronică.

• La fiecare 8 secunde, pe 
planeta noastră moare de 
foame o ființă umană, ceea 
ce înseamnă pe an circa 
milioane de oameni.

25

de 
ță

• Valoarea proiectelor 
dezvoltare a agriculturii 
rilor sărace este de 1,5 mi
liarde de dolari pe an, în 
timp ce pentru înarmare se 
irosește o sumă de 200 de 
ori mai mare

lotâ cum vede revista tunislanâ 
„Dialogue" flagranta inechitate a 
repartizârii resurselor alimentare ale 
globului intre țârile avansate șl cele 

in curs de dezvoltare.

© PE UN STRAT DE 
SARE Cercetările geologice întreprinse în Polonia atestă că trei sferturi din suprafața acestei țări se află așezată pe un imens zăcămint de sare. în centrul țării, stratul de sare, care în unele locuri are pină la un kilometru grosime, se află la a- dîncimea de 3 000—5 000 m ; în alte zone el este mai aproape de suprafață — 300 pină la 700 m. Depunerile de sare S;au format pe măsura secării mării care a acoperit teritoriul actual al Poloniei cu circa 250 milioane de ani în urmă.

• MAI REZISTENTĂ 
DECÎT OȚELUL InR FG a început producția unei noi fibre sintetice, utilizată pentru a spori rezistența cauciucului și materialelor plastice. In comparație cu oțelul, folosit in ace

leași scopuri, această fibră, la o greutate similară, este de cinci ori mai rezistentă. De asemenea, ea este rezistentă la temperaturi înalte și se aprinde mai greu decit alte fibre sintetice. Specialiștii consideră că a- cest material va găsi aplicații în producția de pneuri, cabluri, linii de conveier etc.
• APELE REZIDUALE 

- SURSĂ DE ENERGIE. Stația de la Acheres (Franța) luncționează pe baza u- nui procedeu biologic de purificare a apelor reziduale, pe care le colectează dintr-o întinsă zonă a Parisului. în instalațiile sale sînt dispersate microorganisme care consumă materiile organice din apă. Sedimentele rezultate din acest proces produc, prin fermentare, un gaz care este captat și utilizat pentru alimentarea stației. Cantitatea de gaz obținută pe

această cale echivalează cu consumul a 215 000 de parizieni. Generalizarea acestui procedeu, arată ziarul „Le Figaro" care furnizează știrea, ar putea contribui la crearea unei noi surse de energie, intr-un moment în care francezii trebuie să facă economii la energia provenită din import.
• DACĂ VREȚI SĂ 

ALUNGAȚI INSOMNIA nu recurgeți la numeroasele somnifere ale farmacopeei moderne, ci la vechea metodă de a număra in gind oi, elefanți, păsări pe care să încercați să vi le reprezentați In minte. Sfatul aparține unor psihologi care au publicat pe a- ceastă temă de larg interes un articol in revista „Science Digest". Ei explică eficiența metodei prin faptul că ea „dă de lucru" ambelor emisfere ale creierului, care, se știe, îndepli

nesc funcții diferite : cea din dreapta „gîndește in imagini", cealaltă — „în cuvinte și cifre", dacă ar fi să simplificăm procesul gindirii. Numărind în gind reprezentările. ambele» emisfere sint ocupate, ceea ce facilitează apariția somnului. Metoda este convenabilă și din alt punct de vedere : spre deosebire de somnifere, ea nu creează o obișnuință.
• TRANSPLANT DE 

VALVULE NATURALE, întrucit înlocuirea valvulelor inactive, afectate de diferite maladii cardiace, cu piese din metal sau material plastic prezintă un șir de pericole pentru circulația sanguină, oamenii de știință au căutat un procedeu

mai sigur. După opinia cardiologilor din citeva țări, reuniți recent la Viena, încercările clinice de implantare a unor valvule naturale, respectiv de Ia porc, au dat rezultate pozitive, ceea ce atestă superioritatea noului procedeu. Valvu- lele de porc sînt separate, inac- tivizate biologic și păstrate pentru momentul intervenției chirurgicale cardiace. In Austria există acum 2 000 de oameni cu valvule cardiace artificiale.
® AUTOMOBIL SO

LAR. După pompa solară, casa solară, pare să fi venit și rindul automobilului solar. Un inginer israelian, a pus la punct prototipul unei mașini care, a- vînd asociate caracteristici ale

automobilului electric, funcționează pe baza energiei solare. Vehiculul are montate, pe acoperiș și capotă, panouri cuprin- zind circa 600 celule solare ce convertesc energia soarelui in electricitate, alimentînd un număr de opt baterii necesare funcționării motorului. Raza de deplasare a mașinii ar fi, deocamdată, limitată la 60—70 km, scontîndu-se majorarea ei la peste 150 km în următorii trei- patru ani. odată cu dobîndirea unei eficiente sporite a celulelor solare.

in ajutorul păgubașilor. Recent însă, s-a descoperit că misterioasele dispariții se datoresc unor bande de traficanți care se ocupă cu contrabanda de elefanți. Pachidermele erau scoase din țară nu numai prin zonele muntoase, greu accesibile, ci și cu ajutorul unor vapoare speciale, fiind apoi vindute circurilor și grădinilor zoologice din diferite țări.
• COLORANȚI IN

TERZIȘI. începînd de Ia 1 oc
© UNDE DISPAR

tombrie. în Franța a fost interzisă industriilor alimentare fo
ELEFANȚII ?me. in Tailanda în ultima vreau fost semnalate tot mai multe „dispariții" de elefanți folosiți pentru diferite munci. Numai în cîtevazile, intr-o singură provincie din sudul țării s-au făcut „nevăzute" zece pachiderme. Multă vreme poliția nu a putut veni

losirea a nouă coloranți care intrau în compoziția prăjiturilor, siropurilor, cremelor, lichiorurilor etc. Din păcate, măsura nu se aplică retroactiv. ■Coloranții respectivi — care, potrivit experților, în anumite condiții ar putea deveni dăunători — au fost pină acum folosiți pe scară atit de largă în

industria alimentară franceză (ca ingrediente destinate să dea aspect atrăgător produselor), incit epuizarea stocurilor existente de alimente conținînd asemenea coloranți va necesita cel puțin un an.
© TORT PENTRU 600 

DE PERSOANE. La Împlinirea vîrstei de 80 de ani, cunoscutul dirijor austriac Karl Bohm a primit numeroase dovezi de atenție. Guvernul a comandat în vederea acestui eveniment un tort de proporții „jubiliare", pentru a cărui confecționare a fost folosită o cantitate imensă de ouă, zahăr, făină, unt. Prelucrarea acestora a necesitat. timp de 30 de ore. munca a 20 de specialiști, sub comanda unui cofetar-șef. Din tortul gigant s-au servit 600 de persoane, prieteni șl admiratori veniți să-l felicite pe muzicianul octogenar.



SCINTEIA - vineri 22 octombrie 1976PAGINA 6

ORIENTUL MIJLOCIU CONCLUZII IN DEZBATERILE DE LA O. N. U

irEste necesar ca raporturile economice

• în pofida unor incidente sporadice, la Beirut și în celelalte 
zone de lupta situația este calmă • Salutînd înțelegerea 
realizată, surse libaneze, siriene și palestinene exprimă hotărîrea 
respectării sale • Bilanțul tragic al luptelor fratricide : 50 000 

de morți și zeci de mii de rănițiîn conformitate cu prevederile a- cordului realizat în cadrul reuniunii arabe la nivel înalt de la Riad, părțile implicate în conflictul din Liban au făcut cunoscut miercuri seara, așa cum s-a anunțat, că au dat ordin trupelor lor să înceteze ostilitățile. Joi dimineață, la ora 6,00 ora locală (ora 4,00 G.M.T.), acordul de încetare a focului a început să intre in vigoare — informează agenția United Press International. Semnalînd încetarea în ansamblu a activităților militare în zona capitalei, U.P.I. adaugă că la două ore după termenul-limită de încetare a focului, în unele zone ale orașului au mai continuat schimburi de focuri sporadice. „Sperăm că a- ceste violări ale încetării focului sînt de natură minoră" — arăta postul de radio din Beirut al forțelor progresiste.Precizînd că este vorba de cea de-a 57-a încetare a focului, France Presse a relatat că joi la prînz, la Beirut, situația era calmă. Rapoartele sosite Ia Beirut de pe celelalte fronturi de luptă din alte zone ale Libanului arată că situația a devenit, de asemenea, calmă, transmitea la rîndul său agenția U.P.I.La începutul după-amiezii, Bechir Gemayel, lider al „Comandamentului unificat" al forțelor conservatoare, a- firma, într-o declarație făcută A.F.P., că primele indicii privind respectarea încetării focului pot fi considerate pozitive.în vederea aplicării totale a încetării focului, la Beirut s-au desfășurat o serie de contacte diplomatice.Forțele falangiste au decretat, ln- cepînd de joi, restricții de circulație pe timp nelimitat în sectorul lor din capitala libaneză, „pentru a ajuta la mai buna aplicare a acordului de încetare a focului", au anunțat țiile de presă.într-un interviu publicat în dianul egiptean „Al Akhbar", statului libanez, Elias Sarkis, ; clarat că „Rezultatele pozitive Conferinței arabe restrinse Ia nivel înalt, desfășurată recent la Riad, sînt in interesul Libanului". în continua

agen-

re, președintele Sarkis a afirmat : „Refuzăm împărțirea teritoriului libanez și sîntem împotriva oricăror ingerințe străine". El și-a exprimat, totodată, speranța de a vedea inițiat cit mai curînd posibil dialogul dintre părțile libaneze aflate în conflict, în vederea realizării reconcilierii naționale și soluționării crizei libaneze.Ambasadorul Siriei Ia Londra. Adnan Omran, a declarat, în cadrul unui interviu acordat B.B.C., că țara sa „are rațiuni serioase să creadă că actualul acord de încetare a focului în Liban va fi respectat". Ambasadorul a declarat că Siria va respecta întru totul hotărîrile conferinței de la Riad.Reprezentanții oficiali la Paris ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei au arătat că acordul de la Riad constituie pentru O.E.P. un element pozitiv. Reprezentanții organizației și-au exprimat satisfacția față de faptul că reuniunea la nivel înalt de la Riad a reafirmat că O.E.P. este singurul .reprezentant legitim al poporului palestinean.O.E.P. se declară gata să „acționeze onest și pozitiv pentru garantarea șanselor de succes ale acordului, dar va râmîne totuși vigilentă in cursul aplicării acestuia, deoarece succesul acordului depinde de metoda folosită pentru transpunerea sa în viață, de bunăvoința tuturor părților implicate".Conferința la nivel înalt care urmează să se deschidă luni dimineața la sediul Ligii Arabe din Cairo, relatează France Presse, este menită să contribuie la o mai bună precizare a prevederilor acordului privind încetarea focului.
Comentind încetarea focului din 

Liban, agenția France Presse apre
cia că, in cazul in care va fi res
pectată de toate părfile implicate, se 
va pune capăt unui conflict care a 
durat un an și jumătate. In timpul 
luptelor din acest interval — adaugă 
sursa citată — 50 000 de persoane 
și-au pierdut viața și alte zeci de 
mii au fost rănite. Totodată, pier
derile materiale au adus economia 
libaneză intr-o stare de ruină.

dintre state să fie așezate pe baze noi InNAȚIUNILE UNITE 21. — Corespondentul nostru transmite : Comitetul numărul II al Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile generale asupra problemelor economice majore ale contemporaneității, în cadrul cărora zentanți ai statelor membre.un prilej măsurilorDezbaterile au constituit de analiză a acțiunilor și întreprinse pentru transpunerea în viață a prevederilor hotărîrilor ultimelor două sesiuni extraordinare ale O.N.U. și, în special, ale Programului și Declarației asupra creării unei noi ordini economice internaționale.S-a apreciat că progresele înregistrate în această direcție nu sint la nivelul așteptărilor și speranțelor popoarelor, decalajele economice dintre statele sărace și cele bogate în loc să se micșoreze, agravindu-se. A fost evidențiat, totodată, că evoluția nesatisfăcătoare a economiei mondiale demonstrează, o dată în plus, faptul că actuala structură a relațiilor economice internaționale, mecanismele și instituțiile ce o servesc nu mai pot asigura dezvoltarea constantă și armonioasă a economiilor

au luat cuvîntul circa 100 de repre-
naționale, soluționarea adecvată a problemelor ridicate de progresul economic și social al omenirii. Majoritatea covirșitoare a vorbitorilor au avansat numeroase propuneri concrete pentru așezarea raporturilor economice și comerciale dintre state pe baze noi, care să asigure dezvoltarea colaborării internaționale, pe baza principiilor egalității și avantajului reciproc, al dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe bogățiile naționale, de a-și alege liber drumul dezvoltării, fără nici un amestec din afară, de a-și concentra resursele materiale și umane pentru accelerarea propășirii economice și sociale — idei care, sub o formă sau alta, se regăsesc în documentul de poziție prezentat anul trecut de România, ates- tînd, o dată în plus, caracterul său profund realist.

In preajma Conferinței privind 
problema rhodesiană într-un interviu acordat agenției Taniug, liderul Armatei poporului Zimbabwe (Z.I.P.A.), Robert Mugabe, a relevat că șansele de succes ale a- cestei conferințe sînt minime, deoarece Marea Britanie nu și-a asumat toate responsabilitățile ce îi revin în calitate de fostă putere colonială în Rhodesia. El a subliniat că forțele armate ale poporului Zimbabwe vor continua acțiunile îndreptate împotriva regimului rasist al lui Ian Smith.Pe de altă parte, șeful. guvernului rasist de la Salisbury, sosit, joi, la Geneva, a făcut o declarație în care a lăsat să se înțeleagă, după cum transmite agenția Associated Press, că delegația sa „nu este pregătită să facă concesii majore" și a insistat asupra faptului că „albii trebuie să mențină controlul asupra armatei și poliției rhodesiene în condițiile unui guvern interimar comun, format din reprezentanți al populației africane și ai celei albe".

ÎNCHEIEREA PLENAREIROMA 21 (Agerpres). — La Roma s-au desfășurat, timp de trei zile, lucrările plenarei comune a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. Au fost dezbătute probleme privind „linia și obiectivele de luptă ale P.C.I. în fața crizei economice și politice a țării", pe marginea unui raport prezentat de Enrico Berlin- guer, secretar general al partidului. Plenara a aprobat raportul și concluziile prezentate, precum și textul apelului pentru lansarea campaniei de preschimbare a carnetelor de partid și recrutarea de noi membri.
Rezoluția plenarei C.C. alGENEVA 21 (Agerpres). — Ziarul „Voix ouvriere" a dat publicității rezoluția plenarei Comitetului Central al Partidului Elvețian al Muncii, consacrată analizei situației politice și economice interne a țării și sarcinilor partidului. în ciuda unor semne de înviorare a activității economice, se spune în rezoluție, recesiunea continuă să influențeze viața

Condamnare fermă a practicilor 
neocolonialiste ale monopolurilor

Un raport al luiIn raportul său către Generală asupra situației tul Mijlociu, secretarul O.N.U., Kurt Waldheim,
Kurt Waldheim

C. C. Al P. C. ITALIANîn încheierea lucrărilor au fost a- doptate unele măsuri organizatorice. Astfel, tovarășii Gianfranco Borghini. Gianni Cervetti și Renzo Trivelli au fost cooptați ca membri al Direcțiunii P.C.I., iar tovarășii Mario Bi- rardi și Anselmo Gouthier — pa membri ai Secretariatului C.C. al P.C.I. în urma acestor schimbări, Secretariatul C.C. al P.C.I. are următoarea componență : Enrico Berlin- guer, Mario Birardi, Paolo Bufalini, . Gianni Cervetti, Gerardo Chiaro- ’ monte, Anselmo Gouthier, Giorgio Napolitano, Giancarlo Pajetta.
Partidului Elvețian al Munciieconomică internă. Documentul relevă că politica de „economii severe" scontează să mențină profiturile monopolurilor în dauna intereselor oamenilor muncii.Comitetul Central al partidului subliniază în rezoluție necesitatea luptei pentru apărarea dreptului la muncă, lărgirea drepturilor sociale.

Inflația... sau mîini întinse după prețurile zburătoare

Adunărea din Orien- general al ------------- , subliniază că, deși există un acord general asupra necesității reluării negocierilor vizind instaurarea unei păci juste și durabile în zonă, sînt încă mari diferențe de opinii în legătură cu calea spre înfăptuirea acestui obiectiv.Referindu-se la pozițiile exprimate de U.R.S.S. și S.U.A. — în calitate de copreședinți,,, ai Conferinței de pace în Orientul Mijlociu. re K. Waldheim menționează că Uniunea Sovietică a propus reluarea Conferinței de pace de la Geneva, cu participarea tuturor statelor, inclusiv a reprezentanților Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca singura cale de a se ajunge la o reglementare politică a situației. La rindul lor, Statele Unite și-au declarat intenția de a relua contactele directe cu păr-

țile interesate, de îndată ce situația din Liban se va îmbunătăți.Kurt Waldheim relevă că statele arabe și-au declarat acordul pentru întrunirea Conferinței de la Geneva, cu participarea O.E.P. pe picior de egalitate cu celelalte părți, în timp ce Israelul a arătat că această reuniune nu poate fi convocată decît în forma sa inițială, adică fără O.E.P.Secretarul general apreciază că „problema palestineană" este o com- ponentă esențială ă procesului" 'reglementării situației dih Orientul Mijlociu, orice efort de realizare a unui acord de pace în zonă trebuind să aibă in vedere interesele specifice ale poporului palestinean.

NAȚIUNILE UNITE. — Un grup de țări in curs de dezvoltare a prezentat în Comitetul pentru problemele teritoriilor neautonome al Adunării Generale a O.N.U. un proiect de rezoluție, in care sînt condamnate ferm activitățile desfășurate de monopolurile capitaliste in teritoriile aflate sub dominație colonială. Acțiunile monopolurilor, arată proiectul de rezoluție, împiedică înfăptuirea Declarației O.N.U. privind acordarea independenței respectivelor țări și popoare și torpilează eforturile de lichidare a colonialismului, apartheidului și tuturor formelor de discriminare rasială. Autorii proiectului de rezoluție cer statelor occidentale să înceteze colaborarea cu Republica Sud-Africană în domeniul militar șl să respecte sancțiunile hotărite de O.N.U. împotriva regimurilor rasiste. Prezentarea proiectului de rezoluție survine în contextul în care, potrivit unor date deținute de O.N.U., beneficiile rezultate de pe urma investirii de către monopoluri a capitalurilor lor in Africa australă depășesc de 3—4 ori profiturile obținute prin investirea acelorași sume in țările occidentale, fapt care determină plasamente importante de fonduri in țări ca R.S.A., Rhodesia sau Namibia.

nilor Unite și centrelor sale de Informare. în context, el a apreciat pozitiv eforturile Centrului de informare al Națiunilor Unite de la București pentru a contribui la popularizarea activităților desfășurate sub egida O.N.U.
★Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat, cu 102 voturi pentru, unul împotrivă și 28 de abțineri, un proiect de rezoluție prin care este condamnată menținerea prezenței franceze în insula Mayotte, cea mai mare din Arhipelagul Comorelor, și cere retragerea Franței, in conformitate cu voința exprimată printr-un referendum a populației arhipelagului.

Prezențe românești la

In urma acțiunilor Întreprinse 
de Israel in teritoriile arabe 

ocupate

Egiptul a cerut convocarea 
Consiliului de SecuritateAnunțînd, la Cairo, cererea Egiptului de convocare a Consiliului de Securitate, un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe a acuzat Israelul de adoptarea unor măsuri arbitrare în teritoriile arabe ocupate. Printre acestea, el a menționat introducerea de restricții de circulație în orașul Hebron, operarea de arestări în rîndul populației arabe și violarea locurilor sfinte arabe din a- ceste teritorii. Purtătorul de cuvînt egiptean s-a referit, totodată, la continuarea politicii israeliene de constituire a unor centre populate teritoriile arabe ocupate. în

Acțiuni represive
ale autorităților de la SeulContinuînd acțiunile represive, autoritățile de la Seul au anunțat că un număr de 74 de studenți au fost eliminați din universitățile sud-co- reene, sub învinuirea de „activitate antiguvernamentală". După cum menționează agenția Associated Press, un număr de peste 200 de persoane, majoritatea studenți, au fost arestate și trimise in judecată în baza unui decret adoptat la 13 mai 1975, care interzice manifestațiile de orice fel împotriva regimului. Numai în cursul săptămînii trecute, menționează agenția A.P., poliția sud-coreeană a arestat un număr de 30 db studenți de la Universitatea din Seul, cu prilejul unei demonstrații împotriva politicii guvernului.

★în Comitetul numărul V al Adunării Generale, care dezbate puțictul intitulat „Centrele de informare din sistemul O.N.U.", a luat cuvîntul reprezentantul român, care a subliniat importanța deosebită acordată de România rolului Organizației Națiu-

TEHERAN — Ziua RomânieiLa 21 octombrie, în cadrul Tîrgu- lui internațional de la Teheran a fost organizată Ziua României. Cu acest prilej au luat cuvîntul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Manoucher Taslimi, ministrul comerțului al Iranului, care au evidențiat bunele relații de cooperare economică ce se dezvoltă între țara noastră și Iran. A fost exprimată, totodată, dorința ambelor părți de a se întreprinde noi măsuri pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale româno-iraniene.

agențiile de presă transmit
In preajma Zilei Armatei 

Republicii Socialiste Româ- 
jțjQ atașatul militar, aero și naval al României la Sofia s-a întîlnit cu militari bulgari din garnizoana Burgas și orașul Aitos. In încheierea acestor intilniri s-au prezentat filme românești cu tematică militară. Gale de filme au mai fost organizate la Londra și la Delhi. Au participat generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai ministerelor de externe, membri ai corpului diplomatic.

In R. S. Cehoslovacă s-a 
încheiat campania electora
lă. în cadrul adunărilor electorale, milioane de cetățeni și-au exprimat în unanimitate încrederea în politica P.C. din Cehoslovacia și a Frontului Național. La mitingul electoral al oamenilor muncii din Praga a luat cuvintul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Frontului Național.

Intr-o conferință de presă, ministrul de externe francez, Louis de Guiringaud, a subliniat că politica de destindere și lărgire a colaborării cu țările socialiste constituie unul din factorii de bază ai politicii externe franceze, țjăreia nu 1 se vor aduce nici un fel de modificări. Pe de altă parte, el a menționat că o delegație franceză va vizita R. S. Vietnam în vederea normalizării relațiilor intre cele două țări.
Promovarea femeii. De- legația indiană la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a cerut

Automobilul britanic pe rutele concurenței
Miercuri s-au deschis, la Lon

dra, porțile unui „Salon interna
tional al automobilului". Ca si la 
alte manifestări similare, predo
mină tipul adaptat actualei si
tuații de recesiune din economi
ile statelor occidentale, și anu
me automobilele de dimensiuni 
mijlocii, cu consumuri reduse de 
carburant. Nu lipsesc — dar sint 
vădit mai puține, din aceleași 
rațiuni de ordin economic — pro
totipuri de lux.

In legătură cu perspectivele in
dustriei de automobile britanice, 
comentatorii au evocat marile 
dificultăți din ultimii doi ani, in 
contextul depresiunii economice 
din Anglia. După cum se știe, une
le companii — „British Leyland",

de exemplu — au fost, la un mo
ment dat, pe punctul de a da fa
liment. Numai intervențiile fi
nanciare de ultim moment ale 
guvernului laburist au salvat si
tuația.

Acum, constructorii britanici 
de automobile manifestă opti
mism (se estimează că anul 1976 
va înregistra sporirea cu 6 la 
sută atit a producției, cit și a 
desfacerii de automobile engle
ze). Mai rămine insă, după cum 
scriu ziarele, un „hop" deloc ne
glijabil — concurența automobi
lului importat, ponderea acestuia 
pe piața britanică crescind con
siderabil, pină la 40 la sută.

D. O.

Secretariatului organizației să numească mai multe femei în posturi de conducere în cadrul organismelor sale. Un mare număr de delegații au susținut, la rîndul lor, această idee.
La Panmunjonau încePut lu* crările celei de-a 19-a reuniuni a reprezentanților organizațiilor de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei, consacrată examinării unor probleme practice, anunță agenția A.C.T.C. Un purtător de cuvint al delegației din R.P.D. Coreeană a subliniat că la reuniune a fost discutată, în mai multe rînduri, posibilitatea reluării negocierilor principale, subliniind că din cauza atitudinii adoptate de partea sud-coreeană nu există perspective încurajatoare ca ele să poată fi reluate.

Comisia electorală fede
rală 8 anunta‘ miercuri la Bonn că P.S.D. și P.L.D. dețin în noul Bundestag o majoritate de zece mandate. Față de numărătoarea preceden- ciștigat încă un loc, în ___ a pierdut un man- survin în urma co- comise la numără- in Saxonia Inferi-
tă, P.S.D. va ciș. timp ce U.C.D. dat. Modificările rectării erorilor toarea voturilor oară, Renania de Nord-Westfalia și Bavaria.

LIMA. — tn cadrul Facultății 
de lingvistică a Universității 
„San Marcos" din Lima au fost 
prezentate două filme documen
tare despre țara noastră — „Te
zaure turistice românești" șl 
„Țara lui Brâncuși". A avut loc, 
de asemenea, un simpozion con
sacrat unor momente importante 
din istoria țării noastre.

TEHERAN — Sub auspiciile 
Ministerului Culturii și Artelor 
al Iranului, intre 9 și 20 oc
tombrie a avut loc la Teheran 
„Festivalul filmului artistic ro
mânesc". Au fost prezentate 
producțiile : „Baltagul", „Co
lumna", ..Felix și Otilia", „Nun- 

și „Comedie fan- 
bucu- 

de elo-

ta de piatră" 
tastică". Festivalul s-a 
rat de aprecieri extrem 
gioase.

Scriitorului Alexandru
i-a fost decernat, in localitatea 
Arco din Italia, unul dintre 
cele trei premii-plachetă pentru 
literatură destinată copiilor — 
ediția 1976.

Mitru

Iii Spania, ^uis Lucio Lobato, membru al Comitetului Executiv al P.C. din Spania, și avocații Miguel Castell și Eduardo Carvajal au fost eliberați, miercuri, după ce au fost interogați la Direcția securității din Madrid. Ei fuseseră arestați în urma unei intervenții a lui Lucio Lobato la un colocviu universitar de la Madrid.
Șomajul în țările Pieței 

COmUne cuPrinde >n prezent peste 5 milioane de persoane, respectiv 5 la sută din întreaga populație aptă de muncă — arată datele Biroului de informații din Bonn al C.E.E. O creștere însemnată a șomajului se înregistrează in rîndul tineretului și al femeilor.

Șahinșahul Iranului, M°- hammad Reza Pahlavi Aryamehr, s-a pronunțat în favoarea unei majorări de cel puțin 15 la sută a prețului petrolului exportat de țările membre ale O.P.E.C. El a precizat că, din cauza inflației din țările occidentale și a scumpirii produselor industrializate, pe care le importă, veniturile realizate de Iran din exporturile de petrol au scăzut cu aproximativ 40 la sută.
Situația din Tailanda.Regimul loviturii continuă arestate, 4 287 de persoane arestate pînă acum, 2 647 au rămas în detenție, dintre a- cestea peste 400 fiind studenți.

militar, instaurat în urma de stat de la 6 octombrie, să mențină mii de persoane fără judecată : din cele
Al VlII-lea Congres al 

Partidului Dreptății din Tur
gid condus de primul ministru, Suleyman Demirel, s-a deschis joi la Ankara. Acesta este ultimul congres al P.D.T. înaintea alegerilor generale din 1977 ; in atenția participan- ților, ca principală problemă, se află reunificarea partidului cu Partidul Democratic.

Programe de austeritate în 
America Latină. Ca urmare 8 aplicării de către țările Iatino-ame- ricane a unor programe de austeritate, s-a obținut o reducere de 8,3 la sută a indicelui inflației pe ansamblul continentului — potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional. Cea mai spectaculoasă scădere s-a obținut în Argentina, unde ritmul galopant al inflației s-a redus de la 777,7 la sută în mai la 644,2 la sută in iunie.

Incidente între studenți 
și poliție în Columbia.Activi* tatea Universității din Bogota a fost suspendată pe perioada 20 octombrie — 15 noiembrie, ca urmare a u- nor incidente intre studenți și forțele de ordine. Pe de altă parte, la Manizales. localitate situată Ia 300 km vest de Bogota, au izbucnit incidente serioase, cu prilejul întreruperii de către poliție a unui miting organizat de studenții de la Universitatea Caldas.

Sub forma unui sugestiv fotomontaj — oameni care întind miinile, incercînd să „prindă" produsele ridicate în sus de baloane — săptămînalul „PARIS MATCH" înfățișează creșterea vertiginoasă a prețurilor la o gamă de produse din cele mai diverse. Față de 1970, consumatorii francezi trebuie să plătească pîinea cu 77,8 la sută mai mult, vinul cu 54,4, carnea . ni 73,6 și legumele cu 112,4 la sut mai mult. S-au scumpit, de ' semenea, combustibilii și enei gia în ansamblu (cu 87,7 la sută), cărbunele pentru Încălzit <88,4 la sută), gazele (76;9 la sută), benzina (70,3 la sută), motorina (192,7 la sută). Aproape s-a dublat (91,6 la sută) prețul automobilelor de tip popular. „Ascensiunea nebunească a prețurilor continuă", conchide revista. J
tîrguri internaționale

ALGER — Medalia de argint, 
pavilionului românescComitetul de organizare a Tîrgu- lui internațional și Tirgului pan- african de la Alger a acordat pavilionului românesc „Medalia de argint", cu mențiune specială pentru participarea bogată și diversificată a României. Exponatele românești, îndeosebi mașini și agregate, prezentate de circa 20 de întreprinderi de comerț exterior, au întrunit aprecieri elogioase, ele ilustrînd, în opinia specialiștilor, nivelul de dezvoltare industrială pe care l-a atins țara noastră, posibilitățile lărgite de participare a mărfurilor românești la schimbul internațional de valori.

Saul Bellow — premiul 
Nobel pentru literatură. Laureatul premiului Nobel pentru literatură pe 1976, Saul Bellow, reputat romancier american, surprinde cu precădere în opera sa frămîntă- rile intelectualului epocii noastre. Printre romanele sale enumerăm „Aventurile lui Augie March", „Herzog", „Planeta domnului Sammler", „Trăiește-ți clipa" (tradusă și în românește). „Darul lui Humboldt" (scrierea cea mai recentă) este considerată ca o încununare a întregii sale creații literare.

1 600 de proiecte 
în domeniul 

educațieiProgramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) acordă în prezent sprijin la realizarea unui număr de 1600 proiecte în domeniul educației și pregătirii cadrelor în diverse state ale lumii și în special în țările în curs de dezvoltare. Pentru realizarea acestor proiecte — care reprezintă o cincime din totalul acțiunilor sale — P.N.U.D. a alocat un fond de 927,8 milioane de dolari.
Un nou program de schim- buri în domeniile culturii, artei și științei pe anii 1977—1979 între România și Finlanda a fost semnat la Helsinki.
La tratativele americano-

panameze in problema viitoruluiCanalului Panama, care au fost reluate, statul Panama reclamă preluarea controlului asupra zonei Canalului pînă la sfîrșitul acestui secol, în timp ce Statele Unite, afirmă surse din Washington, au propus ca termen de predare anul 2025, transmite agenția Associated Press.
Președintele pe viață al Re- publicii Centrafricane, mareșalul Bo- kassa, care a trecut la islamism, se va numi de acum înainte Salah- Eddin Ahmed, în loc de Jean Bedel.
Trupe sud-africane au 

pătruns pe teritoriul ango- 
leZf masacrînd, recent, 280 de țărani — informează postul de radio Maputo, citat de agenția France Presse.

La bursele occidentale de 
SChimb, tensiunea e în creștere ; pe fondul unor speculații privind o nouă reevaluare a mărcii vest-ger- mane, dolarul și lira sterlină au înregistrat declinuri.

„Cea mai importantă acțiune de' luptă 

din istoria mișcării muncitorești canadiene**Zilele trecute, străzile centrale ale orașului Toronto — important centru industrial canadian — au fost martore ale unor mari manifestații. Timp de peste cinci ore, zeci de mii de muncitori încolonați au protestat împotriva șomajului, inflației, creșterii prețurilor la articolele de primă necesitate, într-un cuvînt, împotriva înrăutățirii continue a condițiilor de trai.Demonstrațiile de masă din Toronto au fost doar una din acțiunile muncitorești care au avut loc în a- ceastă țară, în cadrul „Zilei naționale de protest". La chemarea

lui „Canadian Labor Congress" (Congresul Muncitoresc Canadian) — care reunește 120 de organizații sindicale — 1,3 milioane de muncitori au încetat lucrul timp de 24 de ore. A fost sistată orice activitate în uzinele de auto* mobile ale concernului american „General Motors" din Windsor, au fost stinse cuptoarele în oțe- lăriile din Montreal, oprite mașinile în întreprinderile textile din Toronto. în Ontario și Manitoba minerii n-au mai coborît în mine, a fost întrerupt traficul pe canalul St. Lawrence, iar pe importante porțiuni — circulația fe

roviară și rutieră. în peste 100 de orașe și centre industriale, muncitorii au ieșit pe străzi pentru a demonstra în sprijinul revendicărilor lor.Subliniind că „Ziua națională de protest*' a constituit „cea mai mare și cea mai importantă acțiune de luptă din istoria mișcării muncitorești canadiene", Joe Martin, președintele C.L.C., a declarat că „această zi a protestului nu constituie o încheiere, ci. dimpotrivă, începutul acțiunilor muncitorimii canadiene" pentru apărarea dreptului ei legitim la o viață mai bună.
G. DASCALU

ANGOLA

„Sarcina imediată-crearea unui partid muncitoresc44
O declarație a lui Agostinho Net oLUANDA. In cuvîntarea rostită la ședința de încheiere a Conferinței sindicatelor din Angola, președintele Agostinho Neto a declarat că sarcina imediată este crearea unui partid muncitoresc, care să conducă o- pera de construcție a socialismului. „Partidul, a menționat el, va fi creat din rîndul luptătorilor Mișcării pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), care și-au demonstrat calitățile în anii de luptă pentru libertate. Revo

luția angoleză trebuie condusă de clasa muncitoare". Unitatea națională trebuie întărită, a adăugat vorbitorul. Forțele armate de eliberare națională trebuie transformate într-Q armată modernă, cu un înalt grap de disciplină și conștiință politic^ „Aceasta este, de asemenea, o st cină de cea mai mare important, deoarece dacă nu se va organiza a? părarea independenței vor fi în primejdie toate celelalte cuceriri".
CA IN ROMANELE DE „SERIE NEAGRĂ"...

In acea zi de 2 iu
nie, Donald Bolles 
avea toate motivele 
să fie vesel : se împli
neau opt ani de căsă
torie și, in plus, des
coperise „un fir" in 
vederea unui reportaj 
ce avea toate șansele 
să fie publicat in pri
mele pagini ale ziaru
lui „Arizona Repu
blic", din Phoenix 
City, unde lucra de 
multă vreme. Un tele
fon matinal la redac
ție din partea unei 
persoane rămase, deo
camdată, necunoscută, 
care ii dădea „o întîl- 
nire importantă", l-a 
făcut să se îndrepte 
spre „Claredon Hotel", 
unul din cele mai lu
xoase din Phoenix. 
$i-a parcat mașina și 
a intrat in hotel. După 
vreo 20 de minute a 
ieșit, s-a îndreptat 
spre automobil, a in
trodus cheia de con
tact și in clipa aceea 
s-a produs o formida
bilă explozie ce a pro
iectat mașina la înăl
țimea primului etaj al 
hotelului. Bolles a fost 
literalmente sfîrtecal 
In bucăți.

De atunci „Arizona 
Republic" continuă să 
publice cu regularitate 
intr-un chenar negru 
un anunf : 34 000 de

dolari recompensă ce
lui ce va furniza re
dacției informații care 
să ducă la descope
rirea asasinilor repor
terului Don Bolles.

Investigațiile poli
ției asupra acestui 
episod, demn de un 
roman de „serie nea
gră", nu s-au soldat, 
pină în prezent, cu 
nici un rezultat. In 
schimb, cercetările co
legilor au dus la o 
descoperire prețioasă 1 
Bolles investiga o 
vastă afacere de co
rupție și speculă cu 
terenurile din Phoe
nix. Orașul ce poartă 
numele miticei păsări 
a crescut in ultimele 
decenii intr-un ritm 
febril. Dacă in 1940 
statul Arizona număra 
500 000 de locuitori, din 
care 65 000 trăiau la 
Phoenix, in prezent 
din cele 2,4 milioane 
de suflete ale acestui 
stat, 1,3 milioane se 
află la Phoenix. In 
fiecare an, 40 000 de 
noi persoane se sta
bilesc in oraș. Așa 
se face că Phoenix 
a depășit ca suprafață 
Chicago și se apropie 
vertiginos in întindere 
de New York, tn a- 
ceste condiții, nu este 
de mirare că specula 
cu terenurile este in 
floare.

Unul din colegii lui 
Bolles a ajuns la con
cluzia că persoana 
care l-a chemat la te
lefon pe fostul repor
ter era un recidivist 
înrăit, un oarecare 
Adamson ; probabil 
pentru a-l atrage in 
cursă, acesta a pre
textat că ii va in- 
mina niște documente 
revelatoare privind 
operațiuni speculative 
și a făcut aluzie la 
persoane politice stis- 
puse. Firul s-a în
trerupt, deocamdată, 
aici. Tocmai de a- 
ceea, 18 reporteri a- 
mericani de la 15 
ziare au hotărit, zilele 
trecute, să ancheteze 
In comun circumstan
țele asasinării lui 
Bolles. Prin această 
anchetă, unică in ana
lele ziaristicii ameri
cane, reporterii vor să 
descopere legăturile 
care există intre crima 
de la hotelul din Phoe
nix și corupția poli
tică. „Credem că ac
țiunea noastră este 
singurul răspuns logic 
și rational la asasi
narea unui reporter", 
a declarat ziaristul R. Green, unul din 
„cei 18".

A. BUMBAC
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