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CAMPANIA AGRICOLĂ LA ZI
Realizările săptămînii-record care se încheie 
îndeamnă la o mobilizare și mai puternică 
a tuturor forțelor, pentru obținerea unor 
rezultate și mai bune in săptămîna care începe

Săptămîna care se încheie a mar
cat o creștere deosebită a ritmului 
lucrărilor agricole. Răspunzind în
demnurilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul vizitei de 
lucru in județele Teleorman, Olt. Ar
geș, Sălaj, Alba. Satu-Mare și Bis- 
trița-Năsăud, milioane de oameni au 
ieșit pe ogoare și in lanuri, in grădi
nile de legume, în vii și livezi, la lu
crările de recoltare, transport și de
pozitare. A fost o săptămină a mun- 
cii-record, prioritate fiind acor
dată recoltării tuturor cantităților 
de legume, cartofi, fructe și stru
guri, livrării lor. De asemenea, s-a 
muncit intens la culesul și de
pozitarea porumbului. transporta
rea sfeclei de zahăr. însilozarea 
tuturor cantităților de furaje, înche
ierea însămînțărilor. Organizațiile de 
partid și comandamentele locale au 
mobilizat la aceste lucrări toate for
țele satului — cooperatorii și lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat, elevi, angajații consiliilor popu
lare. Toată suflarea satului s-a aflat, 
în aceste zile, pe cîmp pentru ca ni
mic din roadele muncii de peste 
an să nu se piardă, pentru ca pro
dusele toamnei să fie strînse rapid 
și puse la adăpost.

Munca pătrunsă de dăruire și răs
pundere față de recolta dobîndită în 
acest an se concretizează, acum la 
sfîrșit de săptămină, în cantități 
mari de produse care au fost strînse 
din cîmp, din vii și livezi, produse 
care au fost depozitate cu grijă pen
tru a le feri de intemperii. Din ul
timele date de care dispunem, re
zultă că recoltarea cartofilor, practic, 
s-a încheiat, iar celelalte produse a- 
gricole perisabile sînt strînse acum 
de pe ultimele hectare. Astfel, fruc
tele au fost culese în proporție de 
83 la sută, strugurii — 82 la sută, 
legumele — 93 la sută. De asemenea, 

continuă în ritm intens recoltarea 
sfeclei de zahăr și a porumbului, lu
crări care au fost executate pină 
ieri pe 59 și. respectiv. 36 la sută din 
suprafețele cultivate. Vineri, în tele
grame adresate conducerii partidu
lui, comitetele județene de partid 
Brăila și Buzău ău raportat că în
treaga producție de legume, cartofi,

OBIECTIVE PRIORITARE:
• Recoltarea ultimelor cantități de 

legume, struguri și fructe
• Intensificarea ritmului de lucru la 

culesul, transportul și depozitarea 
porumbului și sfeclei de zahăr

e încheierea însămînțărilor
fructe și struguri a fost strînsă și 
depozitată. Din numeroase alte ju
dețe sosesc vești despre succesele 
remarcabile obținute în cursul aces
tei săptămini.' Ieri, in județul Ialomița 
s-a terminat recoltatul legumelor pe
risabile. Prin participarea la munca in 
cimp a peste 50 000 de oameni. în săp
tămîna care a trecut au fost recoltate 
5 000 tone tomate, 5 000 tone ardei, 
gogoșari și alte legume, 2 300 tone de 
struguri. Continuă în ritm intens cu
lesul porumbului. Tot ieri s-a înche
iat recoltarea strugurilor și legume
lor în județul Dolj. De menționat că 
în acest an legumicultorii doljeni au 

livrat de pe aceleași suprafețe cu 
peste 40 la sută mai multe legume 
decit anul trecut. în cele 6 zile din 
săptămină care a trecut, în județul 
Mehedinți s-au recoltat și transpor
tat peste 27 000 tone de produse a- 
gricole, din care peste 1 000 tone le
gume, 1 500 tone mere, 220 tone car
tofi, 480 tone struguri, însemnate 

cantități de porumb și sfeclă de za
hăr.

Succesele obținute in această săp- 
tămînă-record sint, fără îndoială, re
marcabile, Munca- trebuie să conti
nue insă cu aceeași intensitate, de
oarece pe ogoare mai este de exe
cutat un volum mare de lucrări. în 
primpl rind trebuie strînsă și trans
portată recolta de porumb de pe cir
ca 1,7 milioane de hectare, sfecla de 
zahăr — de pe 94 000 hectare, de 
însilozat cantități foarte mari de fu
raje. în al doilea rînd, se cere să fie 
încheiată cit mai repede însămin- 
țarea griului și executate arături 

pentru însămințările de primăvară, 
astfel incit să poată fi pusă o teme
lie solidă recoltei anului viitor.

Iată de ce, la chemarea organiza
țiilor de partid, cooperatorii și alți 
locuitori ai satelor s-au angajat să 
transforme ziua de azi, 24 octom
brie, in zi obișnuită de muncă, să 
iasă în mare număr Ia cimp, in vii 
și livezi, la strinsul roadelor toamnei. 
Timpul înaintat, volumul mare de 
lucrări care a mai rămas de execu
tat impun ca atit astăzi, cit și în 
zilele care urmează, să se munceas
că intens din zori și pînă seara.

Pretutindeni trebuie luate măsuri 
pentru recoltarea in întregime a le
gumelor, fructelor și strugurilor care 
au mai rămas in cimp. Obiectivul 
primordial îl constituie recoltarea 
grabnică a porumbului și sfeclei de 
zahăr. executarea arăturilor de 
toamnă. O atenție și mai mare tre
buie dată în această săptămină 
stringerii și însilozării tuturor fura
jelor ce pot fi insilozate. Important 
este ca, peste tot, să se asigure o 
bună organizare a muncii, pentru a 
se putea lucra cu. spor, cu rezultate 
cit mai bune. Se cere în continuare 
o bună organizare a transporturilor 
și un control riguros asupra modu
lui in cafe sînt folosite autocamioa
nele și alte vehicule, asupra felului 
în care se desfășoară activitatea pe 
rampe și la bazele de recepție. Ca și 
pină acum, comuniștii de la sate, ca
drele de partid, cei din conducerea 
.unităților agricple țretțpie să se afle 
în primele rinduri. ...... ^

Toată suflarea satului pe cimp, 
pentru ca nimic din recolta acestei 
toamne să nu se piardă — iată cu- 
vîntul de ordine ce trebuie urmat și 
de acum înainte în agricultură, iată 
cerința imperioasă care trebuie să 
mobilizeze toate energiile, să le în
suflețească pentru a ciștiga pînă la 
capăt această bătălie.
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HUNEDOARA

Avansuri substanțiale 
pe șantiere

Buna organizare a muncii pe 
brigăzi și echipe, însoțită de or
dine și disciplină sint atributele 
esențiale ale activității colecti
vului șantierului nr. 1 construc
ții din cadrul I.C.S. Hunedoa
ra, desfășurată pe platformeie 
industriale de la Hunedoara și 
Călan.

— în trimestrul trecut (III) 
— ne spunea șeful șantierului, 
ing. Gheorghe Ivan — colecti
vul nostru a obținut un înalt 
randament, care se menține și 
în prezent, depășind nivelul 
planificat al productivității 
muncii cu 17 la sută. Aceasta, 
pentru că am devansat la fie
care punct de lucru pregătirea 
lucrărilor de la noile obiective, 
de vans asigurat și în ce privește 
procesul de aprovizionare a for
mațiilor de muncă cu materia
lele necesare. Un accent deose
bit am pus pe organizarea te
meinică și amenajarea din timp 
a spatiilor de lucru ce vor tre
bui să fie încălzite în anotimpul 
friguros, pentru ca lucrările de 
la noile obiective siderurgice de 
la Hunedoara și Călan (oțelăria 
electrică nr. 2, laminorul de sîr- 
mă nr. 3, zdrobitorul de metale) 
să continue in ritm susținut pe 
tot parcursul anului. Ca urmare 
avem create de pe acum toate 
condițiile ca planul ce ne re
vine pe anul acesta la obiecti
vele de investiții ,.atacate“ la 
Hunedoara și Călan să-l reali
zăm inainte de vreme, la 30 
noiembrie a.c.

De altfel, după cum am aflat 
mai apoi, avansurile ciștigate Ia 
o seamă de lucrări dau posibi
litatea colectivului șantierului 
de construcții 1 de la I.C.S. Hu
nedoara să îndeplinească planul 
anual de producție, revenit pe 
ansamblul șantierului, chiar Ia 
finele acestei luni, pînă la 31 
decembrie 1976 estimîndu-se 
realizarea unor lucrări supli
mentare în valoare de circa 44 
milioane lei. (Sabin Ionescu),

Mașini și utilaje cu parametri superiori
în industria județului Arad au 

fost asimilate în fabricație o serie 
de produse care întrunesc parametri 
calitativi superiori, la un consum 
mai redus de materii prime și ma
teriale. Pe această linie se înscriu 
acum mai multe agregate și utilaje 
pentru agricultură și zootehnie, fa

BUN VENII miETEI SALE REGALE
MARELE DUCE LEAN 
AL LUXEMBURGULUI, 

CARE SBSESn MINE LA BUCUREȘTI
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
Alteța Sa Regală marele duce Jean al Luxemburgului sosește 
mîine, împreună cu marea ducesă Josephine Charlotte, într-p 
vizită oficială în țara noastră.

înaltul oaspete s-a năs
cut la 5 ianuarie 1921. în 
urma invaziei trupelor hi- 
țleriste, la 10 mai 1940, a 
părăsit teritoriul Luxembur
gului. împreună cu familia, 
refugiindu-se mai întîi în 
Franța, apoi în S.U.A.. in 
Canada și in Marea Britanie. 
La Quebec, marele duce ur
mează cursuri universitare de 
drept, și științe politice.

în noiembrie 1942 intră ca 
voluntar în gărzile irlandeze. 
Aflat pe frontul de luptă din 
Normandia, participă ca ofi
țer de stat major la bătă
lia de la Caen. Se întoarce 
în țară la 10 septembrie 1944, 
împreună cu primele trupe 
aliate care eliberează Luxem
burgul.

La 12 noiembrie 1964 suc
cede mamei sale, marea du
cesă Charlotte, devenind 
mare duce al Luxemburgului.

Vizita în țara noastră a 
înaltului oaspete constituie o 
semnificativă expresie a 
cursului ascendent al relații
lor dintre România și Lu
xemburg, în special în ulti
mii ani. Evenimentul deter
minant, care a dat un puter
nic impuls acestor relații, l-a 
constituit vizita în Luxem
burg. in 1972, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Declarația solemnă comună, 
semnată cu acel prilej, do
cument de o înaltă valoare ,______
și practică, a consacrat principiile noi 
de relații intre state, proclamind, tot
odată, voința ambelor țări de a ex
tinde și diversifica legăturile priete
nești și cooperarea reciprocă multi
laterală.

Cu satisfacție se poate constata că, 
în perioada care a trecut de la acest 
eveniment, colaborarea româno-lu- 
xemburgheză s-a extins și aprofun
dat pe diverse planuri. Acordul pe 
termen lung de colaborare economi
că, industrială și tehnică, precum și 
un șir de alte acorduri in diverse 
domenii au concretizat voința co
mună de a dezvolta relațiile bilaterale 
pe baze reciproc avantajoase. Spiri
tul de conlucrare ce caracterizează 
relațiile româno-luxemburgheze îsi 
găsește manifestări elocvente și în 
preocupările apropiate pe planul po
liticii internaționale. Ca țări care au 

Mîine, în Jurul orei 15, posturile noastre de radio 
*1 televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii.

bricate la I.M.A.I.A. Arad, la care, 
prin reproiectarea unor ansamble și 
subansamble, greutatea pe produs 
s-a redus în medie cu 300—650 kg 
metal. Prin îmbunătățirea tehnolo
giei de execuție, constructorii de 
vagoane au economisit de la înce
putul anului o cantitate de metal

trăit tragedia războiului mondial, 
România și Luxemburg sint vital in
teresate și acționează pentru adinci- 
rea și consolidarea cursului spre des
tindere, pentru edificarea pe con
tinentul nostru a unui sistem da 
securitate trainică și largă cooperare, 
potrivit prevederilor Actului final al 
Conferinței general-europene, pentru 
participarea egală în drepturi a tu
turor statelor, mari și mici, indiferent 
de potențial sau orinduire social-po- 
litică. la rezolvarea marilor probleme 
ale contemporaneității.

Opinia publică din țara noastră, ex- 
primîndu-și convingerea că dialogul 
la nivel înalt care incepe miine la 
București va deschide noi și ample 
perspective relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, a- 
dresează inalților oaspeți tradiționala 
urare, expresie a sentimentelor ospi
talității românești : „Bun venit !“.

echivalentă cu consumul de mate
rie primă pentru un număr .de pes
te 60 vagoane convenționale de 
marfă. Pe aceeași cale, producăto
rii țesăturilor din fibre chimice au 
contribuit la reducerea greutății a- 
cestora cu peste 4 la sută pe uni
tatea de suprafață.

25-31 octombrie - săptămîna economiei

Muncă rodnică -
economie-bunăstare

rCRONICA SĂPTĂMlNIh

„Scopul întregii noastre activități 
economico-sociale, țelul suprem al 
politicii partidului nostru, esența mi
siunii sale istorice de transformare 
revoluționară a societății și de fău
rire a noii orinduiri — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului; in raportul la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. — 
este ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului po
por...". Această teză fundamentală, 
care definește. sintetic politica con
secventă a partidului cu privire la 
sporirea bunăstării poporului nostru, 
relevind caracterul profund umanist 
al acestei politici, se înfăptuiește sis
tematic, zi de zi, se răsfringe in casa 
și la masa, în ni
velul de cultură 
și în starea sănă
tății, în întreaga 
viață a fiecărui 
cetățean al țării.

Pe baza creșterii 
continue a pro
ducției materiale și a venitului na
țional au sporit an de an veniturile 
populației, care și-a putut satisface 
cu mijloace proprii și cu sprijinul 
societății cerințele tot mai mari pe 
plan material și spiritual. Față, de 
1970, in anul 1975 veniturile din re
tribuirea muncii personalului din în
treprinderi și instituții au crescut cu 
circa 51 miliarde lei, retribuția no
minală medie lunară ajungind la fi
nele anului trecut la 1975 lei. Tot
odată, au sporit sistematic venituri
le țărănimii. Drept urmare, venitu
rile reale totale ale populației au 
fost în anul 1975 cu 46 la sută mai 
mari decit in 1970. Toate acestea sint 
rezultatul hărniciei, activității rodni
ce a oamenilor muncii, măsurilor lua
te de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru mărirea succesi
vă a retribuțiilor, introducerea și ma
jorarea venitului lunar garantat pen
tru membrii cooperativelor agricole, 
majorarea pensiilor, ajutoarelor so
ciale, alocației de stat pentru copii 
etc.

In acest context, amplificarea e- 
conomiilor bănești organizate aie 
populației constituie un proces firesc, 
obiectiv. Astfel. în cincinalul 1971 — 
1975 ritmul mediu de creștere a e- 
conomiilor populației depuse la 
C.E.C. a fost de 16,3 la sută ; în pe
rioada 1 ianuarie — 30 septembrie 
a.c. ele au măi crescut cu 4.4 mi
liarde lei, soldul mediu pe locuitor 
fiind în prezent de peste 2 300 lei, 
față de circa 1 000 lei în anul 1970. 
Astăzi, la fiecare 1 000 de locuitori 
revin circa 560 librete, pe economie 
fiind cu 5.4 milioane mai multe li
brete decit la finele anului 1970.

Fără îndoială că acest proces de 
dezvoltare accelerată a acțiunii de 
economisire nu se datorește exclu
siv creșterii veniturilor bănești ale 

Florea DUMITRESCU
ministrul finanțelor

populației, ci este determinat de 
multi alți factori : populația a avut 
motive obiective să economisească, 
întrucit statul i-a creat condiții pen
tru construirea de locujnțe proprie
tate personală și a asigurat fondul 
de mărfuri de valoare ridicată și fo
losință îndelungată solicitat de popu
lație. Totodată, cetățenii au putut să 
economisească o parte din mijloace
le proprii datorită gratuității invă- 
țămintului, ocrotirii sănătății și altor 
acțiuni social-culturale pentru care 
statul a cheltuit în total in 1975 suma 
de 50,8 miliarde lei, revenind pe o 
familie 7 420 lei, față de 5 200 lei în 
anul 1970.

La aepste aspecte se adaugă și fac
tori de ordin psi
hologic ; concep
tul și spiritul de 
economisire au 
pătruns in men
talitatea unor 
mase tot mai 
largi de oameni 

ai muncii, s-a întărit continuu în
crederea lor in instituția cu vechi 
tradiții in acest domeniu — Casa de 
Economii și Consemnațiuni.

Semnificativă pentru evoluția pro
cesului de economisire este creșterea 
sensibilă a economiilor populației din 
mediul rural : numai la unitățile 
C.E.C. de la sate soldul depunerilor 
se ridică in prezent la peste 12 mili
arde lei. la care se adaugă depuneri 
ale țărănimii făcute la unitățile 
C.E.C. din orașe.

înrădăcinarea tot mai puternică a 
conceptului de. economisire in rindu- 
rile cetățenilor este dovedită și de 
sporirea continuă a depunerilor lu
nare, pe bază de consimțămint scris. 
Sint numeroase unități socialiste, 
printre care Combinatul chimic Tir- 
năveni, întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Reghin. întreprinderea 
textilă Pitești, întreprinderea de în
grășăminte azotoase Tg. Mureș și 
multe altele, la care un număr din 
ce in ce mai mare de lucrători își 
depun lunar economiile pe bază de 
consimțămint.

Depunerea disponibilităților popu
lației la C.E.C., pe lingă o serie de 
avantaje pentru depunători, inclusiv 
realizarea de către aceștia a unor 
importante venituri din dobinzi, per
mite ca o bună parte din sumele de
puse să poată fi folosită, in condi
țiile legii, de către Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pentru acor
darea de credite populației, în ve
derea construirii de locuințe proprie- 
tate personală sau cumpărării de lo
cuințe din fondul de stat ; astfel, in 
anii precedent și in primele nouă 
luni ale anului 1976 s-au acordat

(Continuare în pag. a IlX-a)

PRODUCTIVITATEA—EFICIENȚA
preocupări permanente ale organizațiilor de partid

în strategia dezvoltării noastre e- 
conomice, promovarea prioritară in 
ultimii ani a cerinței privind creș
terea continuă a eficienței întregii 
activități ocupă un loc determinant, 
conferind astfel productivității mun
cii sociale și reducerii cheltuielilor 
materiale — cu alte cuvinte gospo
dăririi și valorificării la un nivel 
superior a bogățiilor naționale — 
sensul de condiție esențială tn 
construcția socia
listă, in îmbună
tățirea neconte
nită a nivelului 
de trai al celor ce 
muncesc.

Cu puterea evi
denței se impune 
azi un răspuns 
concret și pozitiv 
nu numai la în
trebarea cit pro
ducem, ci și la 
cea care are in 
vedere cum anu
me, cu ce cheltu
ieli: de muncă vie 
și materializată. 
La recenta Con
sfătuire a cadrelor din domeniul ști
ințelor sociale și invățămintului po
litic, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Acordăm, după cum se 
cunoaște, o mare atenție probleme
lor eficienței economice, ale produc
tivității muncii, ale calității produse
lor — sarcini asupra cărora Con
gresul al XI-lea al partidului a a- 
tras în mod deosebit atenția și de 
realizarea cărora depind, pină la 
urmă, afirmarea revoluției telinico- 
științifice, creșterea venitului națio
nal și a bogăției naționale, dezvol
tarea mai rapidă a întregii noastre 
societăți, ridicarea nivelului de trai 
al poporului".

O asemenea orientare strategică 
are în vedere crearea tuturor condi
țiilor pentru valorificarea la nivel 

optim, în interesul social cel mai 
larg, a resurselor materiale și uma
ne de care dispunem. Iată de ce 
problemele privind creșterea conti
nuă a productivității muncii și redu
cerea cheltuielilor materiale ocupă 
un loc de frunte pe agenda de preo
cupări a organelor și organizațiilor 
noastre de partid.

Trebuie spus că. pentru industria 
județului Sibiu, anii cincinalului tre

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

din județul SIBIU
Richard WINTER

prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

cut au fost anii celei mai dinamice 
creșteri. Dublarea producției — de la 
11 la peste 22 miliarde lei— și reali
zarea unei producții suplimentare de 
5.3 miliarde lei au avut la bază, in prin
cipal, preocupările constante ale or
ganelor și organizațiilor de partid 
privind creșterea continuă a produc
tivității muncii și reducerea cheltu
ielilor prin organizarea cit mai judi
cioasă a proceselor de producție, sti
mularea perfecționării profesionale 
și a gîndirii creatoare a oamenilor, 
întărirea disciplinei și ordinii, culti
varea atitudinii noi față de muncă 
și față de avutul obștesc.

Analiza și dezbaterea aprofundată, 
intr-o plenară a comitetului jude
țean, a acestor probleme au eviden
țiat cu pregnanță realizările, dar 

ne-au clarificat, în același timp, și 
asupra direcțiilor prioritare de ac
țiune pentru punerea în valoare a 
rezervelor de care dispunem. Planul 
de măsuri adoptat cu acest prilej — 
care prevede, intre altele, analize 
ale secretariatului și biroului jude
țean in unele întreprinderi, întilniri 
cu activul din industrie și construc
ții, discuții operative cu comitetele 
de partid din intreprinderi — orien

tează cu precă
dere preocupări
le organelor și 
organizațiilor de 
partid spre ase
menea obiective 
majore cum sînt: 
organizarea pe 
criterii științifice 
a producției și a 
muncii in toate 
unitățile: intro
ducerea mai mar
cată a progresu
lui tehnic și în
noirea produc
ției ; accentuarea 
preocupărilor pri
vind ridicarea ca

lificării forței de muncă: pre
gătirea economică a cadrelor ; 
reducerea importurilor printr-un 
efort mai substanțial de puneie 
în valoare a resurselor proprii 
și a creației tehnice originale. 
Demarajul bun în cuprinderea 
și aplicarea măsurilor propuse, 
susținut continuu de o activitate po- 
litico-educativă și organizatorică mai 
eficientă, este evident. La întreprin
derea textilă din Cisnădie, bunăoa
ră, cu concursul unor specialiști de 
la „Independența", „Balanța", „Me
canica" și alte intreprinderi sibiene 
au fost realizate războaie de țesut cu 
performante superioare, care vor 
intra in producție în acest an și vor

(Continuare în pag. a Il-a)

Spre o deplină 
valorificare 
a resurselor 

economiei naționale
în cronica săptămînii pe care o 

încheiem se înscriu, ca evenimente 
de semnificație dominantă pentru 
întreaga viață social-politică a țării, 
vizitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușesdu intr-o serie de 
județe — Teleorman, Olt. Argeș. Să
laj, Alba, Satu-Mare și Bistrița-Nă- 
săud. Toate aceste vizite s-au carac
terizat printr-un program dens, bogat 
în activități, și printr-o largă gamă 
de preocupări. în funcție de specifi
cul și sarcinile distincte ale județe
lor, în cursul vizitelor a fost abor
dată o mare varietate de probleme ; 
cu toată această diferențiere se evi
dențiază anumiți factori comuni, 
anumite concluzii generale.

Desigur, în primul rind, această 
nouă suită a vizitelor de lucru relie
fează, o dată mai mult, concepția 
democratică a secretarului general al 
partidului asupra muncii de condu
cere, avind ca premisă contactul 
direct eu realitățile, cu oamenii mun
cii, eonsacrind o parte masivă a 
timpului examinării concrete a mo
dului in care se înfăptuiesc pe teren 
hotâririle partidului. Se poate spune, 
o dată mai mult, că aceasta constituie 
un înalt exemplu pentru fiecare acti
vist de partid și de stat, o astfel de 
practică asigurînd elaborarea unor 
soluții judicioase, o verificare efi
cientă și un sprijin concret în reali
zarea sarcinilor stabilite de partid.

O trăsătură comună și un subiect 
dominant al vizitelor l-au constituit 
analizele privind deplina valorificare 
a potențialului județelor, a resurselor 
economiei naționale, ca parte inte
grantă a politicii de repartizare ju
dicioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării. Aceste preocu
pări și-au găsit expresie in prefigu
rarea perspectivelor unei noi dezvol
tări economico-sociale a Țării Moți
lor, prin extinderea puternică a ra
murilor tradiționale ale acestor stră
vechi meleaguri românești și prin 
crearea unor noi ramuri ale indus
triei — ca și în conturarea clară a 
direcțiilor de acțiune pentru creș
terea economică ranidă a unor ju
dețe, ca Sălaj și Satu-Mare. care 
vor înregistra in acest cincinal ade
vărate salturi in ce privește dezvol
tarea industrială — în județul Sălaj, 
de pildă, producția industrială ur
mează să sporească de peste 5 ori.

Și de data aceasta in atenția se
cretarului general al partidului s-a 
aflat modul in care se îndeplinesc 
sarcinile de plan în acest prim an al 
cincinalului. Indicațiile date in uni

tăți din industrie — precum între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Cimpeni, întreprinderile de con
ductori electrici emailați și de armă
turi industriale din fontă și oțel de 
la Zalău, întreprinderea de confeciii 
..Mondiala" .și „Unio" din Satu-Mare, 
întreprinderile de utilaj tehnologic, 
dc textile nețesute „Netex" șl Com
binatul de prelucrare a lemnului din 
Bistrița — cu privire la folosirea cit 
mai rațională a spațiilor și capacități
lor de producție, introducerea largă 
a cuceririlor științei și perfecționarea 
tehnologiilor, diversificarea și moder
nizarea producției, îmbunătățirea ca
lității produselor au o mare însem
nătate nu numai pe plan local, dar și 
la scara întregii țări, tocmai aceste 
căi fiind hotărîtoare pentru creșterea 
în ritmuri rapide a producției, obți
nerea unei eficiente superioare in 
întreaga activitate economică.

Aceeași viziune de amplă prospec
tare și-a găsit expresie și cu prile
jul vizitelor în unități din agricul
tură. Concomitent cu examinarea 
mersului lucrărilor de strîngere și 
depozitare a recoltei intr-un șir de 
comune și unități agricole, secretarul 
general al partidului s-a ocupat de 
probleme ale dezvoltării in perspec
tivă a agriculturii, ale valorificării 
multilaterale a potențialului acestei 
importante ramuri a economiei 
naționale, ale transformării unor co
nvine in centre economice com
plexe, cu o largă activitate agro-, 
industrială, ca cerințe ale marilor 
procese de ștergere a deosebirilor 
esențiale dintre industrie și agricul
tură. dintre oraș și sat, prefigurate de 
Programul partidului.

0 manifestare de masă 
a spiritului patriotic, 
a răspunderii civice
Tn același timn. toate aceste vizite 

de lucru au prilejuit puternice ma
nifestări ale unității întregului popor 
în jurul partidului, al Comitetului 
său Central, al secretarului general. 
La adunările populare, pe întreg 
parcursul vizitelor de lucru și-au 
găsit puternice forme de manifes
tare încrederea oamenilor muncii In 
partid, atașamentul față de politica 
sa consacrată înfloririi patriei, ridi
cării nivelului de trai al poporului. 
Pretutindeni au fost evocate, cu 
adîncă recunoștință față de partid, 
condițiile noi de muncă și viață 
create oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, efectele binefăcă
toare pe care le are în județele res
pective politica de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, politică ce con-

(Continuare în pag. a IU-a)
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ZIUA ARMATEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale

La 25 octombrie, anul acesta, sărbătorim Ziua Armatei 
Republicii Socialiste România în atmosfera de vibrantă 
gngajare a întregului popor în munca pentru înfăptuirea 
Programului adoptat de cel de-al XI-lea Congres al 
partidului privind făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor primului an al cinci
nalului revoluției tehnico-științifice — etapă importantă 
în ridicarea țării pe noi trepte de progres și civilizație.

Evocînd momentul istoric de acum 32 de ani. cînd a 
fost_ desăvîrșită eliberarea patriei de sub dominația fas
cistă. această sărbătoare întruchipează simbolul recunoș
tinței nepieritoare ce o datorăm bravilor ostași și ofițeri 
români, care, la chemarea Partidului Comunist Român, 
au luptat eroic, împreună cu gărzile patriotice, cu întregul 
popor, pentru victoria insurecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din August 1944 și apoi, umăr la 
umăr cu vitejii ostași sovietici, pentru alungarea cotropito
rilor hitleriști de pe ultima brazdă a pămîntului româ
nesc, pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la 
tnfrîngerea definitivă a Germaniei naziste.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, 
ofițeri, generali și amirali.

Cu prilejul Zilei de 25 octombrie, care semnifică deopo
trivă cinstirea tradițiilor militare înaintate ale poporului 
român, ca și prețuirea pe care națiunea noastră socialistă 
o acordă armatei sale de azi, făurită și educată de 
Partidul Comunist Român, vă adresez cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele obținute în pregătirea de luptă 
și politică, in înfăptuirea sarcinilor pe frontul construcției 
socialiste I

al Republicii Socialiste România
Probînd prin fapte că sînteți demni continuatori ai vir

tuților dovedite de înaintași in apărarea pămîntului stră
moșesc și a ființei noastre naționale, răspunzînd cu abne
gație grijii părintești a partidului și poporului, consacra- 
ți-vă pilduitor capacitatea și energia îndeplinirii întocmai 
a ordinelor comandantului nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întăririi necontenite a capacității com
bative a unităților și marilor unități, a disciplinei și ordinii 
militare. Căliți Ia școala politică a armatei noastre popu
lare. afirmați-vă permanent ca ostași și cetățeni de nă
dejde ai țării, caracterizați prin trainice calități morale 
și de luptă, călăuziți în întreaga activitate și comportare 
de normele eticii comuniste 1

Fiți întotdeauna la înălțimea misiunii de onoare, în
credințată de patrie și partid, de a apăra, împreună cu 
întreaga națiune, suveranitatea și integritatea României 
socialiste 1

In cinstea celei de-a XXXII-a aniversări a Zilei Arma
tei Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage, 

în semn de salut. 21 salve de artilerie 1• • •
— Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică 

conducătoare a societății noastre socialiste 1
— Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Socia

listă România 1
— Trăiască comandantul suprem al forțelor noastre ar

mate — tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
— Trăiască Armata României socialiste I

Ministrul apărâril naționale
General-colonel Ion COMAN

Vedere din Baia Mare

„Sculptori și graficieni germani"

Cum putem preveni 
îmbolnăvirea ficatului

L.fn Inima Carpatilor. la 
Petrimanu, un ofițer ca- 
re-și avea de ani casa și 
masa, grijile și bucuriile 
în munții unde sint în
toarse din cale Izvoare și 
pîrîuri pentru uzina de pe 
Lotru. îmi povestea multe 
și felurite întîmpiări 
aici, de la noi", 
lucra iarna. în galerii, în 
apă și noroi și Ia ieșirea 
din schimb. pufoaicele, 
jilave. înghețau, „parcă 
erau armuri medievale". 
Cum suiau și coborau os
tașii constructori. în fie
care zi, la Pîrîul Șoimilor, 
540 de 
stincă, 
stradă 
„țin-te 
de 
unuia ochii și fața și i s-a 
transplantat corneea și 
cînd s-a însănătoșit a re
venit Iar în același sector 
al ofensivei din munți. 
Cum au fost zilele și nop
țile cînd trebuiau stăvilite 
viiturile care rupeau șose
le și izolau coloniile. Cum 
venea întîia oară cîte-un 
contingent, privind mirat, 
poate neliniștit. înălțimile 
și rîpele și ce probleme 
punea obișnuirea, mai cu 
seamă a celor ce treceau 
aici, prima dată, o probă 
mai severă de viată. La 
capătul acestor memo
rări. ofițerul a conchis
simplu : „La o nevoie,
toți ca unul au pus umă
rul...".

Am auzit de multe ori, 
aproape formulată cu ace
leași cuvinte, această Idee. 
Și pe șantierele de irigații. 
Și în unitățile mecanizate, 
de tancuri, de marină, de 
aviație și transmisiuni. 
N-aș vrea să dau. chiar 
dacă 
sînt 
sărbătoare, un 
festiv. Viata sub arme este 
aspră, colectivitățile ostă
șești se sudează pe par
cursul unui proces com
plex. nu lipsit nici de

trepte 
avînd 
doar 
bine", 

piatră

,de 
Cum se

tăiate în 
drept balu- 
o frînghie, 
Cum așchii 

i-au „pușcat"

însemnările acestea 
Inspirate de o mare 

tablou

t V

1.40
•.35

HI.OO
11.45
12.30
13.00
13,05

14.50
15.40

17,30
17.45
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greutățile de adaptare ale 
unora la rigorile discipli
nei, ordinii, strădaniilor, 
nici de severitatea altora. 
Dar ceea ce este profund 
propriu armatei. creată, 
educată și condusă de 
partid, este tocmai coeziu
nea ce se făurește, pas eu 
pas. sudînd energiile și 
conștiințele pe aceeași di
recție a marșului, în nu
mele 
triotice 
atît de 
te de

acelorași teluri pa
și revoluționare 

însuflețitor defini- 
comandantul su-

In fata șuvoaielor, dar gîn- 
dul îmi spunea că trebuie 
să duc misiunea pînă ia 
capăt".......Eram in primele
zile de armată. Sfios... mă 
miram parcă de neglijabi
la cantitate ce o reprezen
tam. într-o seară, un frun
taș s-a apropiat de patul 
meu. s-a recomandat, mi-a 
întins mîna. Gest firesc, 
dar mie ml s-a părut 
sublim"....... Am învățat pe
deplin ce înseamnă satis
facția muncii, a datoriei 
împlinite. Mă simt acum

File din cartea
datoriei ostășești

prem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Iarna trecută, ziarul la 
care lucrez a întreprins o 
anchetă printre militarii 
care urmau să treacă in 
rezervă, solicitîndu-le să-și 
comunice impresiile la 
sfirșit de stagiu. Spicuiesc 
cîteva din răspunsuri : 
„Creâ că fiecare zi a avut 
ceva aparte, fiecare a în
semnat ceva pentru mine. 
Dar ziua pe care nu o voi 
uita 
cînd 
adine 
pe 
unității, de a purta cre
dință nestrămutată po
porului, partidului, patriei 
socialiste". „...Urma să dis
locăm rămășițele unui pod 
care împiedicau scurgerea 
rîului. Pentru a disloca un 
pilon trebuia să-l dinami
tăm. Am luat centura de 
care erau prinse cu grijă 
cutiile cu exploziv, m-am 
aruncat în apa adîncă... 
corpul mi-era ca un fuig

niciodată este aceea 
am tăcut cel mai 
legămint, cu mina 

drapelul de luptă al

în stare să înving orice 
greutăți". „Armata m-a 
schimbat profund. Dar ter
menul de «schimbare» nu 
cred că este cel mai po
trivit să cuprindă evoluția 
de Ia «băiatul mamei» la 
bărbatul care sînt acum. 
Mă întorc acasă călit, știu 
ce am de făcut". „Am cîș- 
tigat foarte mult curaj. 
Curajul de a lua o hotă- 
rîre, pe care l-am desprins 
din meseria armelor — 
fiind ochitor — și de a 
răspunde de această hotă- 
rîre. Am cîștigat încre
derea în forțele proprii, 
pentru că atunci cînd mun
cești pină transpiri, se 
cunoaște, rezultatul nu 
poate fi altul decît foarte 
bun"...

La o aplicație, un soldat 
s-a aflat pe același ali
niament cu tatăl său. 
membru al unei gărzi pa
triotice. „Faptul, a decla
rat el. îmi va rămîne ca o 
amintire neștearsă". De
sigur, nu se întilnește prea

des o asemenea situație. 
Dar sensul ei este pe cit 
de emoționant, pe atît de 
cuprinzător. Copii și pă
rinți, cu toții sîntem, tre
buie să fim, santinele de 
tară. Țara bunilor și stră
bunilor, tara noastră, a ce
lor de azi, tara celor de 
mîine. România socialistă. 

Din acest univers de is
torie, prezent și viitor, de 
geografie, de umanitate — 
tara — se întruchipează 
spiritul și acțiunea dato
riei. Un tînăr locotenent 
este repartizat, după ab
solvirea școlii. Ia unitatea 
pirotehnică ce și acum, 
după atîta amar de vreme 
de Ia sfîrșitul războiului, 
mai dezgroapă și anihilea
ză mine, bombe, proiectile, 
acțiuni în care „nu se 
poate greși decît o dată". 
Singur mărturisește că 
n-a excelat prin cutezanță. 
Dar. în scurt timp, ajunge 
unui din cei mai activi 
combatanți ai deminări- 
lor... După ce a depășit cu 
bine un rîu adînc. un me
canic conductor aude prin 
radio că alt echipaj a ră
mas împotmolit în albie, 
prizonier al carcasei de 
otel și al apelor. Ca să-i 
vină în ajutor scafandri 
ar trece ore. Atunci, capo
ralul se întoarce, cere per
misiunea de a cobori în 
afund și a-și salva tova
rășii de arme...

De undeva, din 
chemăm în fiecare 
Imaginea celor ce 
curcubeul tricolor la Cărei, 
a tuturor vitejilor din bă
tăliile pentru dreptul po
porului de a fi el însuși, 
liber, stănîn pe soarta sa.

Si de fiecare dată, con
tingentele României so
cialiste. de la posturile de 
veghe si de muncă alătură 
fantelor înaintașilor pro
priile lor fapte înscrise in 
aceeași carte a datoriei, a 
continuității.

Istorie, 
toamnă 
înălțau

Expoziția de sculp
tură și grafică ger
mană dintre 1900—1933, 
la a cărei deschidere 
în sălile Muzeului de 
artă al Republicii a 
participat, printre al
ții, prof. Manfred 
Lehmbruck. fiul ma
relui sculptor Wilhelm 
Lehmbruck, constituie 
pe plan artistic un e- 
veniment deosebit, 
atît datorită nivelului, 
cit și diversității ei. 
Adolf von Hilde
brandt. Wilhelm von 
Stuck, W. Lehmbruck. 
Ernst Barlach. Ernst 
Ludwig Kirchner, Ra
the Kollwitz, Kurt 
Schwitters, Hans Arp, 
Max Ernst, Rudolf 
Belling, Oskar 
Schlemmer, ca să ne 
mărginim numai la 
numele cele mai ilus
tre, iată șirul de per
sonalități capabile să 
ne ofere o imagine 
cuprinzătoare a sculp
turii și, în parte, a 
graficii germane din 
primele trei decenii 
ale secolului. Inițiati
va și meritul organi
zatoric al acestei ex
poziții revin Muzeu
lui Lehmbruck din 
Duisburg (R.F.G.). In 
frunte cu directorul 
său. dr. Siegfried 
Salzmann.

Anumiți artiști, ca 
de pildă Lehmbruck, 
Barlach, Schlemmer, 
sînt deosebit de am
plu reprezentați, ope
rele fiecăruia numă- 
rîndu-se în jurul a 
douăzeci, cînd nu 
chiar mai mult (con- 
siderînd sculpturile 
și desenele la un loc), 
dar și ceilalți figu
rează în general cu 
suficiente lucrări spre 
a ne putea face o o- 
pinie valabilă despre 
ei. Se remarcă în ace
lași timp o neobișnui
tă varietate de mate
riale și dimensiuni, 
de la tradiționalele 
bronz, lemn, cerami
că, teracotă și gips, 
pînă la mai puțin uzi
tatele argint, alumi
niu, alamă, nichel ți

(1900-1933)
sticlă, și de la înăl
țimi sau întinderi de 
2—3 m pînă Ia modes
tele proporții ale u- 
nei figurine de cîțiva 
cm Toate acestea 
conferă expoziției o 
bogăție expresivă de 
ansamblu, in cadrul 
căreia operele, luate 
în parte, își afirmă in
dividualitatea cu o 
pregnanță sporită. A- 
vem evident de-a face 
cu o concepție expo- 
ziționaiă bine contu
rată în năzuința ei 
de a evita orice mo
notonie și de a sub
linia existența unor 
complexe tendințe sti-

CARNET PLASTIC
listice. Firește, selec
ția calitativă și-a a- 
vut prima de spus 
cuvîntul. Astfel, fap
tul că putem admira 
în expoziție lucrări 
capitale pentru Lehm
bruck, ca Femeie în
genuncheată și Cel 
prăbușit, sau statuete 
atit de tipice nu nu
mai pentru creația 
lui Stuck, ci și pentru 
Jugendstil în totali
tate. ca Helena și 
Dansatoarea, joacă un 
rol decisiv. Un rol la 
fel de decișiv îl au 
Bărbatul cintind. Fu
riosul, Răzbunătorul, 
Singuraticul, Bețivul, 
Cerșetoarea, precum 
și o seamă de desene 
pătrunse de forță și 
dinamism, în a defini 
în genere expresionis
mul sculptural și în 
particular nota carac
teristică a unui Bar
lach. Oarecum în con
trast cu această notă, 
de pronunțat caracter 
germanic, se reliefea
ză expresionismul cu 
nuanță exotică (influ
entă a artei negre), 
perceptibil la Dan
satoarea și la celebrul 
Nud în picioare, ale. 
lui Ernst Ludwig 
Kirchner. Opere de 
prestigiu pe linia ilus
trării anumitor ten

dințe, de astădată 
constructiviste și fu
turiste, sînt și Triplu 
acord și Cap în ala
mă, de Belling, iar 
ca expresie a recu
noașterii unei frumu
seți a mașinii și a o- 
biectului industrial — 
simboluri ambientale 
ale muncitorului în 
societatea . modernă — 
se impun atenției si
lueta și structura geo
metrică a cîtorva din 
cunoscutele Reliefuri 
ale Iui Schlemmer. 
Că în astfel de ten
dințe rămîne de mul
te ori manifestă o 
implicație realistă cu 
sugestii satirice și cu 
un accent de umor 
dovedesc nu numai 
Barlach și Kirchner, 
în parte din lucrările 
amintite, dar și Bel
ling, într-o operă 
ca Portretul negusto
rului de artă Flech- 
tenheim sau — în- 
tr-un spirit foarte 
sui-generis — chiar 
Max Ernst cu al său 
Habakuk.

Un mic comparti
ment al expoziției — 
deloc neglijabil prin 
cantitatea lucrărilor 
— este consacrat. in
terferențelor dintre 
arta lui Lehmbruck 
și aceea a lui Brân- 
cuși, pornind de Ia 
faptul că cei doi 
sculptori au fost ve
cini de atelier la 
Paris, înaintea primu
lui război mondial, și 
că au figurat alături, 
în 1913, în faimoasa 
expoziție „Armory 
Show" de la New 
York. Sugestiile brân- 
cușiene perceptibile 
uneori la Lehmbruck, 
ca și firescul „dialog" 
dintre cei doi își află 
o demonstrație în ge
neral convingătoare, 
prin confruntarea in 
paralel a respectivelor 
opere. Este o afirma
re critică și metodică 
de înaltă ținută a 
un.pl. punct de ..vedere 
ce Invită la noi con
siderări.

Radu BOGDAN

Colonel Gh. BEJANCU

19.30
20.00
20.25

22,00

PROGRAMUL 1
Tot înainte I
Film serial pentru copil : Blîndul 
Ben.
Viața satului.
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Telex.
Fotbal : A.S A. Tg. Mureș — Di
namo București.
Album duminical.
Film serial : „Din tainele mări
lor".
Imagini din Luxemburg.
Drum de glorii.
Micul ecran pentru cel mici •

Telejurnal.
Baladă pentru acest pâmtnt.
Film artistic : „Operațiunea Cock
leshell".
24 de ore. 
PROGRAMUL 2

10.00—11.45 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copil
20.25 Dansuri simfonice românești.
21.25 Printre eroii operelor literare 
21.45 Selecțiunl din emisiunile de

vertlsment.
LUNI, 25 OCTOMBRIE
Programele I și 2 

tn litrul orei 15. Transmisiune 
directă : Ceremonia sosirii Altețe
lor Lor Regale marele duce Jean 
al Luxemburgului și marea du
cesă Josephine Charlotte.
PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală.

' te a M

di-

Riposta ferma
...Vineri, 15 octombrie. In sala arhiplină 

■ Casei de cultură din comuna Măgurele 
au fost judecate faptele antisociale comise 
de frații Ștefan și Vasile Călin, locuitori 
ai amintitei comune.

— Regret ce s-a întîmplat... Nu ml-am 
dat seama... vă rog 
doi copii și o mamă

— Și eu regret...
Cei doi frați sînt 

ca oameni violent! .._ — ...... 
tihna reuniunilor tinerești a fost tulburată 
de intervenția brutală a lor. Oare acum 
pentru ce încearcă să ciștige Ștefan bună
voința Instanței, invocînd faptul că are doi 
copii 7

...După-amlază splendidă de mal. Doi 
tineri logodnici — ea. sudorită la o între
prindere de construcții ; el, șofer la o 
autobază — au ieșit să facă o plimbare cu 
autoturismul în jurul Capitalei. Spre ghi
nionul lor. in dreptul păduricii din satul 
Aluniș. comuna Măgurele, au avut o pană 
de cauciuc. Fata a luat o păturică și s-a 
așezat pe iarbă, privind la viitorul ei sot 
care trebăluia ne lingă mașină Aproape 
că terminase lucrul, cînd au apărut cei 
doi frați Din senin. Ștefan l-a lovit pe 
băiat cu un ciomag, lăsîndu-1 fără cunoș
tință. iar Vasile a tirît-o pe fată cu torta 
în pădure... Cind și-a revenit, intuind 
bestialitatea intențiilor celor doi agresori, 
tînărul a oprit o mașină cu muncitori, 
cerîndu-le sprijinul. Oamenii au sărit in 
ajutor. După ce au lovit un muncitor, iă- 
sîndu-1 în nesimțire (70 de zile spitalizare 
— n.n). cei doi au dispărut in pădure...

Pentru faptele lor. Ștefan și Vasile Călin 
au fost condamnați la 8 ani și. respectiv. 
6 ani Închisoare Oricum, invocarea celor 
doi copii ai săi tn apărare n-avea cum să 
fie luată in considerare de Instanță Dim
potrivă. el. Ștefan C.. ar fi trebuii să-i 
aibă in vedere In momentul cind a purces 
la săvîrșirea Infracțiunii.

să țineți eoni că am 
bolnavă...

cunoscut! in comună 
și nu de puține ori

16.30 Emisiune tn limba maghiară. 
19.00 Pentru sănătatea dv.
19.15
19.30
20.00
20.20
21.20
22.10

17,00
17 05
17.30
19.00
19.15
19.30
20.00

20.25
20,50
21.25

1001 de seri.
Telejurnal.
Emisiune cuttural-artlstlcă 
Viața economică.
Roman ecranizat : „Jucătorul"
24 de ore
PROGRAMUL 2
Telex.
Iți sertu mlndro din armată 
Marele șl micul ecran.
Muzică ușoară.
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial
Ben
Scriitorii șl
Telerama :
Orchestre simfonice românești,

(I)

pentru copil î Blîndul

epoca.
„Mișcare șl ritm".

PUBLICE • DIN

...Și locatarii 
au scăpat 

de scandalagii
Cînd au primit locuință în strada Galați, 

din Capitală, soții Joița și Gheorghe Hai- 
din s-au arătat foarte bucuroși și mulțu
miți. Dar .. de îndată ce s-au văzut în casă 
au Început a-și da arama pe fată : cer
turi. scandaluri, geamuri sparte etc. O dată, 
de două, de nenumărate ori... Pînă cînd 
asociația locatarilor s-a văzut nevoită să 

evacuării lor din imobil.pună problema 
Atunci 7

— Am greșit... 
Ne dăm cuvîntul. 
tru ultima oară...

Dar n-a fost ultima oară. Și, 
acțiunea de evacuare a ajuns pe 
stanței de judecală. Soluția : prin hotărire 
definitivă s-a dispus evacuarea soților 
Haidin (în treacăt fie spus, nici unul din
tre ei nu se prea omoară cu munca) pentru 
comportare necorespunzătoare și proastă 
întreținere a locuinței. Poate că. în sfirșit. 
vor avea ceva de învățat. Ei și alții care 
se comportă aidoma.

Nu se va mal 
promitem că a

tntîmpla. 
fost pen-

ca atare, 
rolul in-

Regrete tardive
— Eu am făcut-o, eu trebuie să Ispășesc 

această vină. îmi pare rău de ce-am făcut 
și de cîte necazuri am produs familiei 
numai eu sînt de 
deapsa...

N-au lipsit, după 
nici lacrimile far 
deși sinceră, căința 
prea tîrziu: r.uxița Trandafir trecuse demult 
pests limitele legii. Motiv pentru care a

vină si-mi merit
Dar 
pe-

sus.spusele de
după ceie 
venea totuși cu mult

mai 
inlîmplate.

Adaptarea omului modern la noile 
condiții de urbanizare și industriali
zare implică organizarea unei activi
tăți ritmice, a unei alimentații cores
punzătoare efortului și a unui regim 
judicios de odihnă și refacere a ca
pacității de muncă, pentru a obține 
un randament tot mai bun. Abate
rile de la principiile de viață sănă
toasă. menținerea unei stări de în
cordare nervoasă pot duce, eu 
timpul, la îmbolnăvirea ficatului, 
acest „laborator vital" al organis
mului, a cărui funcție, firesc, de
pinde de sistemul nervos central. 
Dacă la aceste greșeli de alimentație 
sau mod de viață se mai adaugă 
uzul și abuzul de toxice, printre care 
în primul rind alcoolul și tutunul, 
nu trebuie să ne mai surprindă nu
mărul mare al celor cu ficatul bol
nav — precizează la începutul con
vorbirii noastre, prof. dr. docent 
Alexandru CIPLEA, de la institutul 
de fiziologie normală și patologică 
„D. Danielopolu".

— Ficatul, ca centru al metabolis
mului, transformă substanțele nutri
tive resorbite la 
nivelul tubului 
digestiv, sinteti- 
zînd componen
tele biochimice 
proprii organis
mului uman, com
ponente necesa
re tuturor celulelor șl țesuturilor or
ganismului. Deși ficatul are capaci
tăți de regenerare deosebite, el este 
totuși foarte sensibil la orice stress 
alimentar, toxic sau nervos, iar dacă 
acestea sînt de mare intensitate sau 
de lungă durată se ajunge la ceea 
ce se numește decompensarea func
țională hepatică, determinînd o de
reglare generală a tuturor celulelor 
și țesuturilor din organism.

— Ce probleme se află în prezent 
In centrul atenției hepatologilor ?

— Este știut că ficatul, organ ex
trem de sensibil chiar și în stare de 
perfectă sănătate, devine și mai vul
nerabil atunci cînd este afectat de 
variate forme de boală, ceea ce face 
ca medicațiile diverse, aplicate cu 
cele mai bune intenții, să-i altereze 
adesea și mai mult capacitatea func
țională diminuată. Diferitele prepa
rate farmaceutice, uneori și din cele 
considerate banale sau fără contra
indicați) speciale, sînt „arme" cu prea 
multe tăișuri pentru ficatul bolnav, 
iar individualizarea dozajului este o 
operațiune destul de dificilă. Dar în
seși alimentele pot fi deseori greu 
tolerate de către ficatul suferind, și 
cu atît mai greu suportate cu cit 
respectivele substanțe alimentare au 
în compoziția lor produși de sinteză. 
Astfel, deși este cunoscut rolul he- 
patoprotector al dulciurilor, se con
stată deseori proasta influență pe 
care o poate avea, de pildă, zahărul 
rafinat din compoziția alimentelor. 
Motive de acest gen au făcut ca. in 
vremea din urmă, atenția fiziopato- 
logilor să se îndrepte, în tentativele 
de căutare a unor mijloace terapeu
tice cit mai inofensive pentru ficat, 
înspre produsele naturale, pe care 
omul le-a întîlnit In mediul său de 
viață dintotdeauna și cu care s-a 
obișnuit. Aceasta are drept urmare 
o tendință tot mai generală de revi
zuire atît a regimurilor alimentare 
dietetice, cit și a utilizării — ca me
dicamente — a unor substanțe natu
rale (cum sînt, de pildă, mierea, lăp

tișorul de matcă, polenul ș.a.). Cît 
privește regimurile alimentare bazate 
pe produse făinoase, cărora li se 
adaugă cantități adesea însemnate 
de zahăr rafinat, acestea stau la ori
ginea unor evidente accentuări a tul
burărilor dispeptice caracteristice 
afecțiunilor hepato-biliare, din cauza 
lipsei aproape totale a proteinelor 
alimentare, ceea ce obligă ficatul la 
un efort în plus pentru sinteza pro
teinelor absolut necesare reconstitui
rii celulelor organismului.

— Ce fel de alimente trebuie să 
conțină un regim dietetic echilibrat 7

— Tn primul rînd. diminuarea ra
ției de făinoase dospite, diminuarea 
consumului de zahăr sau înlocuirea 
Iui cu mierea, creșterea cantității 
de proteine, oferite sub formă de 
albuș, lactate, carne ușoară. Gră
simile, în general, nu sînt indi
cate în cantități mari, dar se reco
mandă consumul zilnic a 30 grame 
ulei de floarea-soarelui sau unt 
proaspăt, adăugate mîncărurilor gata 
servite în farfurie, și aceasta nu nu
mai în cazul hepatitelor cronice și 

cirozelor, ci chiar 
în cazul hepati
telor acute, in- 
cepînd cu cea 
de-a 4-a săptă- 
mînă de la de
clanșarea icteru
lui. Cit privește

colescfstopatiile, cu sau fără litiază, 
consumul acestui adaos de grăsimi va 
fi îngăduit numai la micul dejun, de la 
ora 7 și la cel de la ora 10 a.m. Dintre 
făinoasele nedospite, grișul și orezul, 
pregătite cu lapte, sînt apreciate pen
tru valoarea lor energetică, pentru 
toleranta lor bună, modul de prepa
rare ușoară a lor. Deoarece consu
mul de murături nu este admis, atît 
din cauza conținutului de sare, cît și 
pentru că ele accentuează dispepsiile 
hepato-biliare, garniturilor de făi
noase li se adaugă diverse sorturi 
de gemuri de fructe (fragi, smeură, 
coacăze), sau salate din cîte mini
mum trei feluri de legume. Tn gene
ral. se recomandă consumul de 
fructe și legume proaspete. Bineîn
țeles, este total contraindicat consu
mul de alcool, care duce la degene
rarea celulei hepatice.

Este știut că ficatul are o extraor
dinară capacitate de regenerare, ceea 
ce face ca în absoluta majoritate a 
cazurilor de hepatită epidemică as
pectul morfologic normal, inițial, 
dinaintea procesului inflamator, și 
capacitatea funcțională să se refacă 
integral. în această perioadă de re
facere bolnavii beneficiază de inter
venția terapeutică a unor preparate 
naturale, cum sînt cele lactate, api
cole, fructele, care acționează favora
bil prin conținutul lor bogat în en- 
zime, vitamine, aminoacizi. Dacă se 
obțin rezultate bune printr-o dietă 
alimentară corespunzătoare la per
soane suferinde, cu atît mai mult un 
regim alimentar rațional previne 
suferința hepatică.

Am acordat alimentației un spațiu 
mai larg in cadrul convorbirii pen
tru că aici se fac cele mai multe 
greșeli ; trebuie să mai reținem însă 
că un program bine organizat de 
muncă ritmică și nu în asalt, cu ore 
de odihnă și relaxare, are o însem
nătate cel puțin egală cu alimentația.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

PRODUCTIVITATEA
(Urmare din pag. I)
asigura, pe aceleași spații și cu ace
eași servire, o producție cu circa 
400 000 m.p. covor mai mare ; la 
„Sticla“-Avrig a fost conceput și 
realizat un sistem mecanizat de 
transport al produselor Ia cuptoa
rele de recoacere, care asigură, prin 
generalizare la nivelul tuturor între
prinderilor de acest profil, o impor
tantă economie de muncitori la 
transporturi, aceștia puțind fi diri
jați spre sectoarele direct productive, 
unde prezența lor este așteptată.

Preocupările statornice în dome
niul de care ne ocupăm relevă nu 
numai rezultate, ci mai ales dispo
nibilități, 
in ideea 
cîștigate. 
derea de 
din Sibiu 
din inițiativa și sub conducerea or
ganizației de partid, un studiu pri
vind definitivarea montajului în flux 
tehnologic, care asigură anual un 
spor de 3 800—7 000 motoferăstraie 
pe aceeași suprafață ; la întreprin
derea de piese auto din Sibiu, prin 
realizarea a 92 la sută din producție 
in flux tehnologic și ateliere specia-

asupra cărora vom acționa 
generalizării experienței 

De exemplu, la Intreprin- 
utilaje și piese de schimb 
a fost realizat și aplicat,

lizate, s-a realizat anul acesta un 
ritm mediu de creștere a productivi
tății muncii de peste 8 la sută în 
comparație cu anii precedenți. înși
ruirea exemplelor ar putea continua, 
concluzia generală fiind aceea că 
prin aplicarea măsurilor stabilite de 
comitetul județean de partid, prin 
intensificarea muncii politico-educa
tive și folosirea mai eficientă a tu
turor instrumentelor de care acesta 
dispune, prin activizarea tuturor for
melor de stimulare a preocupărilor 
creatoare ale muncitorilor, ale spe
cialiștilor noștri, a fost instaurat un 
climat de puternică emulație în di
recția creșterii eficientei întregii ac
tivități economice.

Cincinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice. înscriindu-se sub semnul ac
centuării laturilor calitative ale 
producției, stabilește pentru județul 
nostru un spor de producție de 
aproape 8 miliarde lei, ceea ce 
ne situează în rîndul județelor 
cu obligații și sarcini deosebite, 
care se cer înfăptuite aproape în în
tregime pe seama creșterii producti
vității muncii. Realizările pe 9 luni 
ale acestui prim an probează pune
rea mai atentă în valoare a rezerve
lor de care dispune industria noas-

pe 
Și 
la

au

ajuns acolo unde Inevitabil ajung cei care 
nesocotesc legea și banii obștii, care în
cearcă să-și alcătuiască un altfel de mod 
de viată decît cel firesc. întemeiat 
cinste și muncă. Pe Luxița. o tînără 
simpatică funcționară (agent de turism) 
Oficiul județean de turism Vrancea,
atras-o în chip Irezistibil escapadele prin 
diferite orașe din tară și localurile de lux. 
Obișnuia, de asemenea, să-și asigure pen
tru reușita ( -
unui însoțitor, 
numai pentru 
ciune.

...Acum, din 
crimile, . . . __  . ___
Fiindcă Luxița cea aventuroasă, întrecînd 
orice măsură cu cheltuielile, a început să 
se „împrumute" din banii statului. O dată, 
de două ori... Luxița se plimba, iar paguba 
creștea (35 427 lei prejudiciu în dauna 
O.J.T. Vrancea). Plînfee și se căinează 
Luxița și tot într-un regret o tine în fata 
instanței. Pentru ea. prea tîrziu însă. Dar 
nu atît de tîrziu pentru a nu ne întreba : 
unde a fost simțul de răspundere al ce
lor care trebuiau să-i controleze activitatea 
și n-au controlat-o. care trebuiau să ia sea
ma cum trăiește și încotro se îndreaptă o 
tînără și n-au văzut nimic ori au ridicat 
din umeri nepăsători 7

plimbărilor și compania cite 
. Altminteri, foarte cochetă, 

toalete de lux avea slăbi-

toate n-au rămas decît la- 
rușinea părinților și... paguba.

Asa îi sta bine
unui tata!

fel de 
de trăit

de zis,

— Mă insultă. îmi face fel de 
reproșuri N-am liniște, nu mai e 
așa... Cer desfacerea căsătoriei.

După asemenea susțineri, nimic
se părea că Vasile B.. un sătean din Ho
tarele. ludetul Ilfov, a ajuns, in privința 
căsniciei, in impas și numai divorțul mai 
era o cale Auditoriul, gata să-l compăti
mească pe bietul om care n-are parte de

zi bună acasă. Așa să fi stat Intr-adevăr 
lucrurile 7 Dezbaterile judiciare continuă 
și... surpriză 1 Faptele demonstrează exact 
contrariul : de cînd a devenit șofer pe 
autobuz 
treacă 
adică 
toare 
țările, 
totuși .
binelea burlac, ce și-a zis el ? Să nu-l mai 
vorbească deloc. Si s-a ținut de cuvînt : 
7 luni.

Mai departe nu știm cum o să se mai 
descurce Vasilică cel pus pe căutat logod
nice. Pentru simplul motiv că divorțul pe 
care l-a intentat pozînd în victimă a fost 
respins, iar el sfătuit să-și vadă cuminte 
de casă și să le poarte de grijă celor doi 
copii. Așa cum îi stă bine unui tată.

lui Vasile i-a venit cheful să 
drept cavaler. Și să-și tot caute 

altă nevastă. Mai ales printre vii- 
absolvente de liceu își orienta cău- 
Nevasta 7 Uitată. Și fiindcă nu pleca 
de-acasă. să-1 lase pe Vasile de-a

Din caietul 
grefierului

tn timp ce plecam spre casă am fost 
stricat de setul stației betoane, care m-a 
întrebat ce fac acolo, iar eu l-am răspuns 
cinstit că am furat si eu un sac de ci
ment..."

(Declarație în dosarul nr. 5112/1976, 
Judecătoria sectorului 7).

„Așa cum au demonstrat probele dosa
rului, inculpatul se afla într-o stare de 
beție atit de avansată incit, atunci cind or
ganele de miliție au deschis portiera de la 
cabina autobasculantei, inculpatul a căzut 
pur si simplu in brațele acestora".

(Din dosarul nr. 756/1976. Tribuna
lul județean Suceava).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

EFICIENTA»
zestrei tehnice de care dispun unită
țile. Comitetul municipal de partid 
Mediaș, de exemplu, a întreprins 
măsuri și acțiuni deosebite pentru 
utilizarea cît mai deplină a mașini
lor și utilajelor, iar o analiză temei
nică. pornind de la același deziderat, 
s-a întreprins la o plenară a Comi
tetului municipal de partid Sibiu.

Există deci elemente calitative 
care ne permit să fim optimiști. 
Dar o privire realistă, critică a re
zultatelor ne indică și existenta certă 
a unor însemnate rezerve, care se 
cer valorificate superior. Avem în 
vedere mai buna utilizare a timpu
lui de lucru, micșorarea fluctuației 
și îmbunătățirea structurii forței de 
tnuncă pe meserii, reducerea discre
pantelor privind producția realizată 
pe un leu .............- . . .
pendența", 
creșterea 
asigurarea 
tentă tehnică, 
în acord global.

Una din principalele direcții de 
acțiune trebuie s-o reprezinte, în 
continuare, îmbunătățirea simțitoare 
a indicelui de utilizare a capacități
lor de producție, tn spiritul recen
telor hotărîri ale Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., este 
în curs o amplă acțiune de evaluare 
a utilizării acestor capacități, în ve
derea folosirii lor la parametri mai 
Inalti. Dar realitatea notată mai sus 
ridică și un alt aspect : după opinia 
noastră, există o slabă preocupare 
— mai precis, unele centrale nici 
nu-și pun această problemă I — pri
vind încărcarea prin sarcini de plan 
a capacităților existente, asigurarea 
de materii prime, forță de muncă la 
nivelul acestora, ceea ce naște dis
crepante între plan, capacități și 
realizări, tn construcțiile de mașini, 
bunăoară, dispunem de unele ma
șini și utilaje automate, de mare 
randament. Cum le utilizăm 7 în 
urma unui sondaj întreprins în două 
unități sibiene a reieșit că utiliza
rea unor mașini-agregat se înscrie 
la un indice variind între 30 la sută 
în unele perioade și nu mai mult de 
72 la sută in lunile „de vîrf". Nu este 
normal să gîndim că în primul rînd 
aceste mijloace — scumpe și de 
mare randament — ar trebui să se 
bucure de o atenție deosebită 7 

Analiza detaliată, permanentă a 
modului în care realizăm sarcinile 
de plan, cu ce anume forte și mij
loace. cu ce cheltuieli, îndrumarea 
întregii activități politico-organizato- 
rice și educative pornind de la de
zideratul esențial al conștientizării 
tuturor oamenilor muncii, in sensul 
cunoașterii politicii partidului, a 
minunatelor orizonturi de progres 
pe care aceasta le deschide țării, 
bunăstării oamenilor muncii și folo
sirea în acest scop, la un nivel su
perior. a metodelor și instrumentelor 
ce ne stau la îndemină. potrivit sar
cinilor ce decurg din documentele 
Congresului educației politice și a) 
culturii socialiste pentru formarea 
omului nou — se înscriu ca elemen
te definitorii ale preocupării organe
lor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești Vom face totul 
pentru a-l antrena 
în județul nostru 
mani, maghiari — 
devărului că 
este o rezultantă a muncii și a unei 
înalte eficiente, depinzînd deci ne
mijlocit de sporirea contribuției con
crete a fiecăruia la îndeplinirea Pro
gramului partidului.

tră. Concret, planul la productivita
tea muncii a fost realizat in propor
ție de 102,2 la sută, cu un spor efec
tiv de 16 739 lei/angajat față de pe
rioada corespunzătoare a anului 1975. 
Pe seama creșterii productivită
ții muncii s-au realizat 89.6 la sută 
din sporul producției, ceea ce în
seamnă o creștere efectivă de peste 
2 miliarde lei față de aceeași peri
oadă a anului trecut. Subliniem că 
toate unitățile Industriale și-au rea
lizat sarcina de creștere a producti
vității.

Evident, activitatea politico-ideo- 
logică pune în centrul preocupărilor 
sale aceste probleme fundamentale. O 
serie de inițiative stimulate tocmai 
printr-o muncă politico-educativă a- 
plicată diferențiat, în raport cu speci
ficul fiecărei unități și cu cerințele 
actuale, vizează antrenarea largă a 
oamenilor muncii la mai buna orga
nizare a proceselor de producție și 
valorificarea rezervelor și posibilită
ților. imprimarea sentimentului de 
răspundere pentru gospodărirea ra
țională a zestrei tehnico-materiale. 
In acest spirit, un șir de adevărate 
colocvii ce au avut loc între repre
zentanți ai organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C. și ai conduce
rilor administrative din întreprin
deri cu muncitori rămași sub normă 
s-au finalizat în măsuri concrete pe 
plan politic, organizatoric și tehnic, 
mergînd pină la individ, și cu rezul
tate care înscriu o curbă ascendentă 
în îndeplinirea planului în fiecare u- 
nitate, în condiții de calitate și efi
ciență sporite

Acordăm o deosebită atenție îndru
mării organelor și organizațiilor de 
partid, pentru ca acestea să urmă
rească îndeplinirea programelor spe
ciale de măsuri întocmite de către 
conducerile unităților încă în cursul 
anului trecut, tn plus, pornind de la 
măsurile stabilite în amintita plena
ră a comitetului județean și eva- 
luînd concret direcțiile de acțiune, 
organele și organizațiile de partid 
municipale și orășenești, din între
prinderi și-au întocmit, cu concursul 
unui larg activ de partid, muncitori 
și specialiști, cadre din ministere și 
centrale, din organismele de sinteză, 
programe proprii, care au fost amplu 
dezbătute în comitetele de partid, în 
consiliile oamenilor muncii, ca și. în 
continuare, ia gazetele de perete, în 
emisiunile stațiilor de radioamplifi
care. prin munca de la om la om, 
îmbogătindu-se astfel portofoliul 
idei și măsuri Este de amintit 
nu ne-am mulțumit ca organele 
partid, conducerile colective să 
încadreze în „sarcina de creștere 
nivel județean", ci am acționat 
ideea ca programul fiecărei unități 
să reprezinte un instrument activ de 
lucru, menit să evidențieze neînce
tat rezervele existente, să 
că concret prioritățile cu 
realizarea planului.

Spațiul nu ne permite _____
în amănunte. Amintim doar că mu
tațiile calitative intervenite în ra
mura industriei constructoare de ma
șini se regăsesc în orientarea pre
ponderentă spre realizarea unor ma
șini. utilaje, instalații de complexi
tate ridicată, cu un rol determinant 
in echiparea economiei naționale, 
crearea disponibilităților pentru ex
port și reducerea efortului valutar, 
c*  sporuri cantitative și calitative 
semnificative sint de remarcat și în 
celelalte ramuri. Merită subliniată 
atenția acordată utilizării optime a

fond fix (1,9 lei la „Inde- 
3.1 lei la I U.P.S. Sibiu), 
coeficientului de schimo, 
corespunzătoare cu asis- 

extinderea lucrului

de 
că 
de 
se 
la 
în

denumeas- 
pondere în

să intrăm

pe cei ce trăiesc
— români, ger- 
la înțelegerea a- 

bunăstarea tuturora
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporului Republicii De
mocrate Germane vă mulțumim cordial dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și tuturor cetățenilor tării dumneavoastră pentru 
felicitările și salutările transmise cu ocazia Zilei naționale a Republicii De
mocrate Germane.

împărtășim, de asemenea, convingerea că colaborarea frățească multila
terală între partidele, statele și popoarele noastre se va dezvolta și adinei 
în continuare, pe baza marxisrt-leninismului și a internaționalismului pro
letar.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, și tutliror oamenilor muncii 
din România noi succese în edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate și în realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

ERICH HONECKER WILLI STOPH
Secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Democrate Germane
al Partidului Socialist Unit

din Germania

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Lucrări agricole încheiate
Muncind cu energie și forțe spo

rite. țăranii cooperatori, mecaniza
torii și lucrătorii din unitățile agri
cole de stat din județul Aibă au ra
portat terminarea, în cursul zilei de 
sîmbătă, a însămînțării cerealelor 
păioase pe întreaga suprafață plani
ficată a se cultiva în această toam
nă. De asemenea, a fost strînsă în 
întregime recolta de cartofi și sfeclă 
de zahăr, fiind livrate în întregime 
cantitățile prevăzute la fondul cen
tralizat al statului, se spune în te
legrama adresată cu acest prilej 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către comitetul jude
țean de partid.

Oamenii muncii de pe aceste me
leaguri — români, maghiari, ger
mani — își exprimă, stimate tovarășe 
secretar general, hotărirea neclintită 
de a înfăptui neabătut prețioasele 
dumneavoastră indicații pe care ni 
le-ați dat cu prilejul recentei vizite 
de lucru efectuate în județul nostru, 
angajîndu-se să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplinirea sar
cinilor încredințate, contribuind asl- 
fel la progresul rapid al scumpei 
noastre patrii pe calea socialismului 
și comunismului.

*
Oamenii muncii din agricultura ju

dețului Vrancea au încheiat recoltarea 
legumelor, fructelor și cartofilor. In 
telegrama adresată cu acest prilej 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune, între altele :

Făcînd dovada responsabilității pa-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 octombrie. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai pronun
țate la sfîrșitul iptervalului în sudul 
țării, unde vor cădea ploi și" burnițe. 
Vîntul va sufla slab în primele zile, 
apoi moderat pini la 25—35 km/orâ, 
predominînd din sectorul estic. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre zero grade și 8 grade, pe alocuri 
mal coborîte în estul țării la începutul 
Intervalului, cînd condițiile vor fi fa
vorabile producerii brumei. Tempera
turile maxime vor fl cuprinse între 8 
și 18 grade. Se va produce ceață, mai 
ales dimineața șl seara. In București : 
Vremea va continua să se încălzească. 
Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla 
slab în primele zile, apoi moderat pină 
la 30 km/oră. Dimineața și seara, ceață.

cinema 

triotice, folosind la maximum fieca
re zi, fiecare ceas, lucrătorii ogoare
lor din Vrancea, ajutați de mii de 
muncitori, elevi și militari, care au 
răspuns chemării partidului, au reu
șit să prelucreze și să depoziteze în 
condiții corespunzătoare aceste re
colte.

în prezent, toate forțele sînt con
centrate la încheierea recoltării și 
depozitării în cel mai scurt timp a 
sfeclei de zahăr și porumbului, a tu
turor resurselor furajere.

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

Gala de gimnastică la Antibes
„Spectatorii au avut privilegiul de a asista la exercițiile 

tinerelor românce"
La Antibes (Franța), o formație de 

tinere gimnaste ale României au o- 
ferit publicului prezent în sală o 
demonstrație cu o înaltă ținută spor
tivă.

Din relatarea trimisului special al 
agenției France Presse : „în sala ar
hiplină de la Antibes, unde avea loc 
gala echipei române, numai motoa
rele aparatelor de filmat spărgeau 
zidul de liniște. Atenți la evoluțiile 
Gabrielei Gheorghiu, Marilenei Neac- 
șu, Marianei Constantin, Teodorei 
Ungureanu și Nadiei Comăneci, spec
tatorii au avut privilegiul de a asis
ta la excelentele exerciții ale tine
relor românce".

★
La 27 octombrie va avea loc în O- 

rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
concurs de selecție pentru comple
tarea formației feminine române 
care ne va reprezenta Ia balcaniadă

HANDBAL — DINAMO A PIERDUT CALIFICAREA
MOSCOVA — (De la coresponden

tul nostru L. Duță). Ieri seara, în 
sala „Kunțevo", handbaliștii români 
au fost de nerecunoscut, pierzînd 
cu scorul de 23—16 (12—9) în fața 
echipei Institutului de aviație din 
Moscova. Astfel, ei au irosit „zes
trea" de 5 goluri diferență, acumulată 
în manșa de la București a „Cupei 
cupelor".

Licăririle de speranță din momen
tele cînd panoul luminos indica scor

Cei patru mușchetari : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aeroport ’75 : CASA FILMULUI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Apașii : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
•* * •• Dacă tace cîntărețul : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

• Lumină pe colină : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
•• Oameni respectabili : SCALA — 
8,30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45, PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• întoarcerea marelui Blond : LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,15; 16,15; 18,30; 20,30, FAVORIT 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultima noapte a singurătății î
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
•< Cei 13 de la Barletta : VICTO
RIA — 9,30; 12,15; 14,45; 17,15; 20, 
MIORIȚA — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Osînda î GRIVITA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15. DRUMUL SĂ.- 
RII — 15.30; 18; 20.15, AURORA — 
9; 11,45; 14,45; 17,15; 19,45.
• Mica sirenă : CAPITOL — 10; 
12; 14; 16.
•• Marile speranțe : CAPITOL — 
18; 20.15.
• Tinerețe fără bătrînețe : DOI
NA — 13,30; 16; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11,30; 18.

20,30.
• Noaptea americană : EFORIE —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
PROGRESUL — 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
• Pisicile aristocrate : PROGRE
SUL — 9.
• Pintea : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FEREN
TARI — 18; 20,15.
• Romanță pentru o coroană : 
FERENTARI — 15.30.
• Tară îndepărtată : BUZEȘTI — 
9; 11,15 13,30; 16; 18,15; 20.15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Dosarul Gericarov ; BUCEGI — 
15,30; 17,45; 20.
• Ultimele zile ale verii : GIU-
LEȘTI — 15,30; 17.45; 20, COTRO- 
CENI — 10; 12.30; 15; 17.30; 20,
FLOREASCA — 15.30: 18; 20,15.
• Cînd vine septembrie : UNIREA
— 16; 18; 20.
• Prietenii mei, elefanții ; DACIA 
— 9; 12,30: 16; 19,15.

Pinocchio : PACEA — 14,15.

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, sîmbătă dimineața, 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.), condusă de 
tovarășul V. 1. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S.. membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem a] U.R.S.S., 
președintele conducerii centrale a 
asociației, care a participat la lucră
rile Conferinței pe țară a Asociației 
române pentru legături de prietenie 
cu U.R.S.S.

în timpul convorbirii care a avut 
loc a fost exprimată satisfacția pen
tru evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S.. dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
subliniindu-se importanța deosebită 
a întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova-

★

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, 
sîmbătă dimineața, pe Rana Moham
mad Hanif Khan, ministrul finanțe
lor, planificării și economiei din Re
publica Islamică Pakistan.

Cu acest prilej, oaspetele a 
rugat pe primul ministru al gu
vernului român să transmită calde 
salutări președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea primului mi
nistru al Republicii Islamice Pakis
tan, Zulfikar Aii Bhutto, iar din par
tea poporului pakistanez urări de 
succese poporului român în opera de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Din însărcinarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pri
mul ministru Manea Mănescu a ru
gat pe oaspete să transmită salutul 
său primului ministru Zulfikar Aii 
Bhutto și urări de prosperitate po
porului pakistanez.

(Salonic, 3—8 noiembrie) și pentru 
alcătuirea echipei de „speranțe", care 
va efectua în curînd un turneu în 
R. P. Chineză (1—12 noiembrie).

Se dă drept sigură selecționarea în 
una dintre cele două formații a Da
nielei Brîndescu, transferată în a- 
ceastă toamnă la unitatea de gimnas
tică din Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Daniela este în vîrstă de 12 ani 
(născută în 1964) și provine de la 
școala generală nr. 1 din Baia Mare, 
unde a fost selecționată și pregătită 
de profesoara-antrenor Elena Mari
nescu.

Amintim că la balcaniadă nu func
ționează regula de vîrstă impusă de 
F.I.G. (de la 14 ani împliniți în anul 
desfășurării respectivei competiții), 
regulă care e valabilă numai la cam
pionatele europene, mondiale și la 
turneul olimpic.

egal (3—3, 6—6, 8—8 în prima parte 
a jocului) n-au mai fost însoțite de 
acele „broderii" în fața semicercu
lui, urmate de șuturile precise la 
poartă. Dimpotrivă, dinamoviștii au 
ratat copios — dintre care patru lo
vituri de la 7 metri — s-au bîlbîit 
în apărare, permițînd adversarilor să 
marcheze cu ușurință.

Jocul, pe alocuri dur, a fost con
dus cu scăpări de Herbert Hensel 
și Peter Rauschfuz (R.D. Germană).

• Un loc sub soare : PACEA — 
16; 18: 20.
• Evadarea : CRINGAȘI — 17.
• Familia Dulscy : VIITORUL — 
15,30; 18; 20.
• Orient Express : GLORIA — 9; 
11,45; 16,15: 19,15.

Katina : MOȘILOR — 16; 18; 20.
• Cangurul s POPULAR — 15,45; 
18; 20.

Al șaptelea cartuș : MUNCA — 
15,45; 18: 20.
• Soarele alb al pustiului : COS
MOS — 18; 20,15.

Program de desene animate 
pentru copii î COSMOS — 15,30.
• Astă-seară dansăm In familie : 
FLACĂRA — 10; 15.30.
• Melodiile cartierului : FLACA- 
RA — 18; 20.
• Suflete condamnate: ARTA — 
15,30: 17,45; 20.
• Mihai Viteazul : VITAN — 
15.30; 19,30.
• Aripi puternice : RAHOVA — 
16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 10,30, 
Peripețiile bravului soldat Svejk — 

rășul L. I. Brejnev pentru dezvolta
rea acestora pe multiple planuri. în 
cursul întrevederii s-a relevat activi
tatea desfășurată de A.R.L.U.S. și 
A.P.S.R. pentru amplificarea conti
nuă a raporturilor româno-sovietice, 
în folosul poporului român și al po
poarelor sovietice, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
luat parte tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al; P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului gene
ral A.R.L.U.S.

A fost prezent B. I. Minakov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

tr. aceeași zi, delegația a părăsit 
Capitala.

In timpul convorbirii care a avut 
loc au fost evidențiate relațiile bune 
existente între România și Pakistan, 
exprimîndu-se dorința comună de a 
le extinde și diversifica în continua
re, în folosul celor două țări și po
poare. Au fost examinate noi moda
lități și măsuri ce pot fi întreprinse 
de ambele părți în vederea intensi
ficării colaborării bilaterale pe plan 
economic, tehnico-științific, precum 
și în alte domenii de interes re
ciproc.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au luat parte Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Nicolae Ionescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, Cornel Pînzaru. adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini. Lucian Petrescu, am
basadorul tării noastre în Pakistan.

A fost prezent S.A. Moid. ambasa
dorul Pakistanului la București.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cea de-a șaptea Adunare gene

rală a Asociației comitetelor națio
nale olimpice din Europa a ales ca 
președinte pe Bo Bengtson (Suedia). 
Ca membru în comitetul executiv al 
C.N O E. a fost aleasă și Lia Mano- 
liu. vicepreședinte al Comitetului 
olimpic român.

• Sîmbătă, în cadrul competiției 
de hochei pe gheață pentru „Cupa 
României", pe patinoarul artificial 
din parcul sportiv „23 August" s-a 
disputat meciul retur dintre echi
pele bucureștene Steaua și Dinamo. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 4—4 (1—2, 2—1, 1—1). în 
deschidere S. C. Miercurea Ciuc a 
învins cu scorul de 9—3 (3—1, 1—1, 
5—1) pe Dunărea Galați. Astăzi au 
loc alte două partide : Dinamo — 
Dunărea Galați (ora 16,00) și Steaua 
— S. C. Miercurea Ciuc (ora 18,30).

• La Amsterdam, boxerul român 
Marian Lazăr (categoria semiușoa- 
ră) a învins prin K.O. în rundul 
întîi pe elvețianul Roetheli.-

• Azi, fotbal în București : de la 
ora 11, pe stadionul Republicii, me
ciul Sportul studențesc — Jiul ; de 
la ora 15, pe stadionul Steaua, me
ciul Steaua — F. C. Bihor. La tele
viziune, în direct de la ora 13, me
ciul A.S A. — Dinamo.

• Ieri, în campionatul național de 
rugbi s-au jucat trei meciuri, înche
iate cu următoarele rezultate : Spor
tul studențesc — Grivița roșie 12—9 
(6—0) ; Dinamo — Rapid 10—6 (3—0) ; 
Steaua — Gloria 50—3 (16—0).

19.30, (sala mică) : Imblinzirea 
scorpiei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Concert simfo
nic pentru\elevii liceelor de cultu
ră generala. Dirijor : Grigore Io- 
sub. Solist: Dan Grigore — 11.
•r Opera Română : Coppelia — 11, 
O noapte furtunoasă, Luna — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Viața — dragostea 
omului... — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
10.30. Trei surori — 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 15, (sala Grădina Icoa
nei) : Elisabeta I — io, Noile sufe
rințe ale tinărului „W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
10.30, Mania posfurilor — 15,30,
Viața e ca un vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C I. Nottara" (sala Stu
dio) : Carambol — 19.

Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 10, Caractere — 
Studio ’74, Regele Ioan — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Evrei
ca din Toledo — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nașe“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece —
19.30.

Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) ; Petrică și lupul — 11.

Cronica zilei
Sesiunea a XXIII-a a Co

misiei mixte româno — iugo
slave pentru Porțile de Fier.

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, sîmbătă după-amiază, delegația 
părții iugoslave a Comisiei mixte 
româno-iugoslave pentru „Porțile de 
Fier", condusă de Miloiko Veliovici, 
membru al Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Ser
bia, care a participat la sesiunea a- 
cestei comisii,

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-au subliniat cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări, 
precum și perspectivele amplificării 
și adîncirii lor în continuare, în spi
ritul celor convenite la întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito.

Au participat Gheorghe Cocoș, ad
junct al ministrului energiei electri
ce, Mihai Diamandopol, președintele 
Băncii de investiții, precum și Petar 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Sesiunea a avut loc la București, 
în zilele de 22 și 23 octombrie.

Comisia mixtă a luat măsuri pen
tru aducerea la îndeplinire a sarci
nilor care decurg din Acordul înche
iat între Republica Socialistă Româ- 
nia_ și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia privind extinderea 
colaborării in scopul utilizării poten
țialului hidroenergetic al Dunării, 
semnat de conducătorii celor două sta
te la 10 septembrie 1976 la Belgrad.

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale de coope
rare economica, științificâ și 
tehnică româno-pakistane- 
ză care a avut loc la București, 
și-a încheiat lucrările.

Protocolul, semnat din partea ro
mână de Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, iar din partea pakis
taneză de Rana Mohammad Hanif 
Khan, ministrul finanțelor, planifică
rii și economiei, prevede măsuri pen
tru intensificarea în continuare a 
cooperării și colaborării economice 
bilaterale reciproc avantajoase, îndeo
sebi în domeniul industriei grele și 
al industriei chimice. Au fost exa
minate, de asemenea, noi domenii și 
forme de colaborare în ramurile a- 
griculturii, construcțiilor civile, trans
porturilor.

în cadrul lucrărilor comisiei s-au 
analizat și stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea și diversificarea schimbu
rilor comerciale ținînd seama de po
tențialul economic în continuă dez
voltare al celor două țări.

Cu ocazia acestei sesiuni delegația 
pakistaneză a fost primită de tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. și a avut întrevederi cu 
tovarășul Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice. De asemenea, a 
efectuat vizite la obiective industriale 
din București, Brașov și Ploiești.

Delegația pakistaneză a părăsit 
Capitala.

Cu prilejul aniversării Zi
lei Națiunilor Unite și a Zilei 
mondiale de informare asu
pra dezvoltării, sîmbătă a avut 
loc în Capitală o adunare festivă. 
Despre semnificația evenimentelor 
aniversate au vorbit A. S. Dajani, 
director al Centrului de informare 
al O.N.U. pentru România, prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale ți 
politice, și prof. Nestor Ignat, vice
președinte al Asociației române 
pentru Națiunile Unite.

Cu prilejul acelorași evenimente, 
în numeroase instituții de învățămînt 
din țară s-au desfășurat manifestări 
omagiale.

Delegația Grupului par
lamentar de prietenie R. F. 
Germania — România, con" 
dusă de dr. Walter Althammer, pre
ședintele grupului, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit, sim- 
bătă dimineața, Capitala.

★
Abelardo Duarte Sotero, adjunct 

al ministrului dezvoltării economice 
din Columbia, care, la invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
a făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit sîmbătă Capitala.

Ministrul columbian a avut, pe 
parcursul vizitei, întrevederi cu re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Minis
terului Afacerilor Externe, ai unor 
ministere economice, în cadrul că
rora au fost analizate perspectivele 
existente pentru lărgirea colaborării 
și cooperării economice bilaterale.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a primit o telegramă 
de mulțumire din partea președinte
lui Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane. Gerald Gotting, 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu prilejul celei de-a 27-a ani
versări a Zilei naționale a acestei țări.

SĂRBĂTOAREA națională a zambiei

Excelenței Sale dr. KENNETH DAVID KAUNDA 
Președintele Republicii Zambia

Cu prilejul celei de-a XlI-a aniversări a proclamării independenței Re
publicii Zambia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele gu
vernului și poporul român, precum și al meu personal, cele mai calde feli
citări, urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate poporului zambian 
prieten.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor con
venite împreună la Lusaka și București, relațiile de prietenie, solidaritate 
și colaborare statornicite între România și Zambia se vor dezvolta continuu, 
în folosul popoarelor român și zambian și, totodată, se va extinde conlu
crarea dintre statele noastre în lupta pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului 
în Africa și în alte părți ale lumii, pentru triumful cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale și progresului.

Zambia a fost numită „țara cu
prului", datorită producției sale de 
„metal roșu" ce o situează, din acest 
punct de vedere, pe locul al cin
cilea în lume. Această mare 
bogăție, care îi asigură 95 la sută 
din veniturile încasate din expor
turi, este folosită de tînărul stat 
pentru diversificarea economiei, 
pentru accelerarea progresului său 
general. Alături de întreprinderile 
pentru prelucrarea cuprului, au 
apărut în ultimii ani uzine și fa
brici noi, cum sînt cele din dome
niul siderurgiei, cimentului, chi
miei, medicamentelor etc.

Conducîndu-se după principiul 
enunțat de către președintele 
Kaunda la ultimul congres al Par
tidului Unit al Independenței Na
ționale că „actul independenței 
politice nu este decît prima parte 
a procesului de decolonizare, că
ruia trebuie să-i urmeze, indis
pensabil, cucerirea independenței e- 
conomice", Zambia a trecut încă din 
primii ani la instaurarea controlu
lui de stat în activitatea economică. 
Un rol important revine în acest 
sens corporației naționale „Zambian 
Industrial and Mining", care reu
nește 25 de întreprinderi și institu
ții din domeniile minier, industrial, 
comerț exterior, finanțe etc.

Paralel, poporul zambian se pre
ocupă de intensificarea și diversi
ficarea agriculturii, astfel ca această 
ramură a economiei zambiene 
în care lucrează 70 la sută din 
populație să asigure necesarul de 
alimente din producția internă. 
Totodată, se desfășoară o amplă 
campanie pentru crearea de cadre

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Zambia, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro-

Muncă rodnică-economie-bunăstare
(Urmare din pag. I)
peste 600 000 împrumuturi, soldul a- 
cestora urmînd a se ridica la finele 
anului în curs la circa 20 miliarde 
lei. Totodată, o parte din soldul e- 
conomiilor a fost folosită pentru cre
ditarea dezvoltării economiei națio
nale. In aceste condiții, economisirea 
reprezintă, pe de o parte, o întra
jutorare a populației pe plan națio
nal, iar, pe de altă parte, o partici
pare temporară a fiecărui depunător 
— pînă cînd își retrage economiile — 
la finanțarea creșterii economice a 
țării.

Acum, la începutul tradiționalei 
săptămîni a economiei, trecînd în re
vistă retrospectiv evoluția procesului 
de economisire, să ne îndreptăm gîn- 
dul și spre anii tot mai luminoși ai 
viitorului, ani în care poporul nos
tru este antrenat plenar în îndepli
nirea sarcinilor legate de făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism.

Potrivit prevederilor planului cin
cinal pe care îl parcurgem, venitul 
național va crește într-un ritm de 
10—11 la sută. Pe această bază vor 
crește sistematic veniturile popu
lației ; astfel, veniturile reale ale a- 
cesteia vor fi în 1980 cu 35—40 la 
sută mai mari decît în 1975.

Concomitent cu sporirea venituri
lor se va dezvolta în continuare con
strucția de locuințe și va crește sub
stanțial producția bunurilor de mai 
mare valoare și de folosință înde
lungată. Astfel, s-a prevăzut ca in» 
cincinalul 1976—1980 să fie construi
te 815 mii apartamente, la care se 
vor mai adăuga — potrivit hotărîrii 
conducerii de partid și de stat — încă 
100 mii apartamente, din economiile 
ce se vor realiza la investiții. O bună 
parte din locuințele ce se vor con
strui în acest cincinal vor fi reali

DE LA
Tragerile la sorți pentru trim. III 

a.c. ale cîștigurilor la depunerile pe 
libretele de economii pentru constru
irea de locuințe, pe libretele de e- 
conomii cu ciștiguri în materiale de 
construcție și pe libretele de econo
mii pentru turism vor avea loc luni, 
25 octombrie 1976, ora 16,30, în sala 
clubului Finanțe-bănci din București.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

naționale și dezvoltarea învățămîn- 
tului.

Fiind o țară fără ieșire la mare 
și moștenind o rețea de transport 
axată pe tranzitul rhodesian, fapt 
ce a permis guvernului rasist de la 
Salisbury să exercite presiuni asu
pra tînărului stat independent, gu
vernul zambian a acordat o aten
ție deosebită construcției unor noi 
căi de comunicație. După cum se 
știe, în luna iulie a acestui an a 
fost inaugurată calea ferată Ta- 
zara, denumită pe bună dreptate 
„calea ferată a independenței".

Poporul român, animat de senti
mente de solidaritate și trainică 
prietenie față de tinerele state 
independente din Africa, urmărește 
cu caldă simpatie eforturile Zam
biei pe calea consolidării indepen
denței, a dezvoltării economice și 
sociale. între țările noastre s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare bazate pe 
stimă și respect reciproc. Ca mo
mente de cea mai mare însemnă
tate în evoluția acestor relații se 
înscriu convorbirile desfășurate, la 
Lusaka și București, între președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Kenneth Kaunda. Declarația 
solemnă comună, celelalte docu
mente încheiate au așezat relațiile 
româno-zambiene pe baze trainice, 
ridicînd conlucrarea dintre cele două 
țări pe o treaptă nouă și deschizîn- 
divle ample perspective de dezvol
tare în interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și cooperă
rii în lume.

A. BUMBAC

♦
mânia, George Macovescu, a transmis 
un mesaj de felicitare omologului său 
zambian, dr. Siteke G. Mwale.

zate din fondurile populației cu spri
jinul statului în credite și execu
ție. Totodată, în anul 1980 vînzările 
de autoturisme, mobilă, televizoare 
vor crește cu 45—50 la sută in com
parație cu anul 1975.

Sînt create deci cele mai propice 
condiții obiective pentru dezvoltarea 
acțiunii de economisire. Oamenii 
muniții vor cîștiga mai mult, vor pu
tea economisi mai mult, vor putea 
să-și procure mai multe bunuri care 
să le ridice continuu nivelul de trai, 
să le înfrumusețeze tot mai mult 
viața. Totodată însă, pentru dezvol
tarea acțiunii de economisire organi
zată trebuie ca în întreprinderi, coo
perative agricole de producție, școli, 
instituții culturale — mai cu seamă 
la sate — să fie intensificată munca 
politică de educare a cetățenilor în 
spiritul economisirii. De asemenea, 
trebuie perfecționată în continuare 
activitatea Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, aparatul acesteia asigu- 
rînd servirea exemplară a cetățe
nilor, ceea ce va constitui una din 
cele mai eficiente forme de propa
gandă pentru depunerea economiilor 
la C.E.C.

Tn mod deosebit se pune problema 
educării în spiritul economisirii a ti
nerei generații. în numeroase insti
tuții de învățămînt, printre care se 
numără școlile generale Albota-Ar- 
geș, nr. 8 Timișoara, nr. 25, 118, 115 
din București etc., s-au obținut re
zultate pozitive pe această linie.

„Hărnicie — economie — bunăsta
re" este un adagiu valabil la toate 
nivelurile : individ, familie, comună 
sau oraș, precum și la nivelul între
gii țări. Muncind cu hărnicie, folo
sind cu multă chibzuință, cu spirit 
de economie roadele muncii sale, fie
care cetățean al țării își va satisface 
interesele, cerințele personale legi
time, dar va contribui indiscutabil 
și la satisfacerea intereselor generale 
ale întregii noastre națiuni socialiste.

C. E. C.
Pentru prima dată la tragerea la 

sorți a cîștigurilor la depunerile pe 
libretele de economii pentru turism, 
pe lingă cîștigurile in excursii orga
nizate și individuale în străinătate, 
depunătorii beneficiază și de locuri 
în stațiunile Herculane, Sovata ți 
Mangalia.

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă și internațională

(Urmare din pag. I)
șolidează continuu bazele economice 
ale deplinei egalități in drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei, le asigură 
tuturor un nivel mereu mai înalt de 
viață și civilizație.

Această unitate și-a găsit o stră
lucită expresie — se poate spune la 
scara întregii țări și a întregului po
por — prin răspunsul unanim al oa
menilor muncii la chemarea parti
dului de a încheia cit mai grabnic 
și fără pierderi recoltările, a pune în 
cel mai scurt timp la adăpost roadele 
acestei toamne. După cum se știe, 
această săptămînă a debutat în con
dițiile unei înrăutățiri bruște a vre
mii, ale unui val de frtg care ame
nința soarta unei importante părți a 
recoltei. Animați de o înaltă con
știință cetățenească și patriotică, mi
lioane de oameni ai muncii din agri
cultură au răspuns ca un singur om 
chemării partidului, muncind fără 
preget, din zori și pînă în noapte, 
șub biciuirea rece a vintului și bur
niței, în lanuri, în grădini de legu
me, în vii și livezi. în pofida con
dițiilor neprielnice, s-a muncit cu 
deosebit spor, s-au recoltat, transpor
tat și depozitat importante cantități 

de produse agricole. Aceeași atitu
dine înaintată față de muncă, același 
spirit patriotic și de înaltă responsa
bilitate socială le-au dovedit și mun
citorii din transporturi, cei de pe 
șantiere, unde intrarea în ultimul tri
mestru al anului face să se pună cu 
o și mai mare acuitate problema 
îndeplinirii importantelor sarcini de 
plan in domeniul investițiilor.

Rezultatele obținute în toate aceste 
domenii ilustrează cu putere legătu
rile indisolubile dintre partid și po
por, abnegația și hărnicia oamenilor 
muncii. Firește, succesele obținute 
în lupta împotriva intemperiilor, 
pentru ca acestea să nu afecteze 
aprovizionarea populației și cerințele 
economiei nu trebuie să ducă la nici 
un fel de demobilizări ; eforturile 
trebuie nu numai continuate, ci in
tensificate, cit timp mai există pro
duse pe cîmp, cită vreme nu s-a asi
gurat încă transportul și depozitarea 
lor în bune condiții. De asemenea, 
o deosebită însemnătate are intensi
ficarea ritmului de lucru pe șan
tiere pentru realizarea integrală a 
investițiilor planificate — de reali
zarea planului de investiții depin- 
zind, într-o măsură hotărîtoare, dez

voltarea economiei naționale la nive
lurile prevăzute de cincinal.

Se poate aprecia, în concluzie, că 
indiferent de sectorul de activitate 
cheia succesului o constituie buna 
organizare, disciplina, ordinea, con
jugate cu manifestarea din plin a 
atitudinii înaintate față de muncă, 
tocmai în aceasta găsindu-și expre
sie procesul de creștere a conștiinței 
socialiste a oamenilor, stimulat prin 
activitatea educativă a partidului.

Abordarea principială, 
constructivă, 

a problemelor vieții 
internaționale

Activitatea intensă a P.C.R., a 
României socialiste, atît pe plan in
tern, cit și pe plan extern — laturi 
inseparabile ale aceleiași politici ac
tive și constructive — suscită în per
manență interesul viu al opiniei pu
blice internaționale. Răspunzind a- 
cestui interes, interviul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acordat unor cu
noscute publicații americane și 
apărut în această săptămînă, are o 
semnificație deosebită prin reafir
marea pozițiilor de principiu ale 
partidului și statului nostru, prin 
precizările noi, substanțiale, in pro
bleme majore privind construcția so
cialistă, raporturile României cu alte 

țări, indiferent de orînduire și nivel 
de dezvoltare, precum și în probleme 
cardinale ale vieții internaționale.

Este grăitoare în acest sens abor
darea problemelor privind stadiul 
securității europene ; în timp ce in 
Occident se fac auzite voci care in
sistă doar asupra unora din laturile 
acordurilor, și nu rareori într-un 
mod străin principiilor de bază ale 
acestora, România manifestă preocu
parea pentru aplicarea în viață a 
tuturor prevederilor Actului final, 
propune forme concrete de natură să 
asigure adîncirea și consolidarea pro
cesului de destindere, intensificarea 
colaborării pe multiple planuri, apro
pierea între popoare.

Un accent deosebit este pus în in
terviu pe cooperarea economică, ca 
factor primordial al înțelegerii in
ternaționale. Dar pentru ca o aseme
nea cooperare să se extindă se im
pune eliminarea oricăror restricții și 
bariere artificiale, a oricăror prac
tici de subordonare a relațiilor eco
nomice unor condiții politice, pro
movarea consecventă a principiilor 
noi de relații interstatale — ale ega
lității, neimixtiunii și avantajului 
reciproc. Eficacitatea unei cooperări 
internaționale bazată pe asemenea 
principii este confirmată de amplifi
carea relațiilor economice ale țârii 
noastre, pentru care sînt caracteris
tice asemenea fapte ale săptăminii, 
ca participarea largă a firmelor 
străine la Tîrgul internațional 
București 1976 sau inaugurarea acti
vității de producție a societății mixte 
Reșița-Renk.

Pentru normalizarea 
situației din Liban

9

în interviul menționat este evocat 
din nou interesul profund al poporu
lui român pentru reglementarea pro
blemelor conflictuale din Orientul 
Mijlociu, regiune situată în vecină
tatea țării noastre. Tocmai de aceea 
au produs vie satisfacție în țara 
noastră rezultatele cu care s-a în
cheiat Reuniunea arabă Ia nivel înalt 
de la Riad, consacrată situației din 
Liban. Opinia noastră publică salută 
reconcilierea intervenită între țările 
și forțele politice participante, inclu
siv restabilirea relațiilor între Siria 
și Egipt, cu convingerea că aceasta 
servește intereselor popoarelor res
pective, aspirațiilor lor de pace și 
progres.

O semnificație remarcabilă are 
faptul că în cadrul reuniunii s-a 
ajuns la elaborarea unui plan de ac
țiune în vederea încetării luptelor 
din Liban care, în cursul unui an și 
jumătate, s-au soldat cu 50 000 de 
morți, zeci de mii de răniți, ruinarea 
economiei unei țări prospere. Nu 
mai puțin important este angajamen
tul asumat de participant de a res
pecta atit suveranitatea și integrita
tea Libanului, cit și drepturile po
porului palestinean. Prin transpu
nerea în viață a acestor angajamente 
sg conturează premise pentru ca re
concilierea forțelor implicate să se 
realizeze în concordanță cu dreptul 
inalienabil al poporului libanez de 
a-și rezolva singur problemele sale, 
de a-și hotărî singur destinele.

Desigur, elaborarea unui plan de 
pace nu înseamnă și soluționarea 

automată a problemelor complexe 
care s-au acumulat — aceasta cu 
atît mai mult cu cit acordul — după 
expresia comentatorilor de presă — 
„lasă în umbră un anumit număr de 
probleme esențiale pentru reglemen
tarea crizei". Faptul că acordul de 
încetare a focului a intrat totuși în 
vigoare la termenul stabilit și că a 
fost în general respectat este, fără 
îndoială, un mare pas pozitiv.

Să fie respectate 
drepturile popoarelor 
din Africa australă
Lichidarea vestigiilor colonialis

mului și rasismului in Africa austra
lă continuă să întîmpine împotrivirea 
înverșunată a acelor forțe care nu se 
împacă nici acum eu gîndul că era 
dominației și asupririi imperialiste 
este definitiv apusă. Sînt semnifica
tive în această privință dezbaterile 
din Consiliul de Securitate asupra 
proiectului de rezoluție, propus de 
șapte state, între care și România, 
proiect care preconiza măsuri con
crete, eficiente, de natură să promo
veze cauza independenței Namibiei, 
ilegal menținută în stare colonială 
de regimul rasist din Africa de Sud. 
Faptul că Anglia. Franța și Statele 
Unite, folosind dreptul lor de veto, 
au împiedicat adoptarea acestei re
zoluții, invocind, îndeosebi, refuzul 
de a consimți la instituirea unui em
bargo asupra livrărilor de arme către 
R.S.A., nu poate fi interpretat decit 
ca un sprijin acordat menținerii rin- 
duielilor coloniale în regiune.

Și în ce privește Conferința de la 
Geneva pentru Rhodesia, programată 
pentru 28 octombrie, dar ale cărei 
preliminarii au inceput de vineri, se 
acumulează unele manifestări și ac
țiuni dubioase. Pe această linie se 
înscriu declarațiile făcute de premie
rul Ian Smith la plecarea spre Ge
neva că „nimic nu-1 va putea face 
să accepte cererile populației de cu
loare". Comentatorii remarcă, tot
odată, că Anglia nu este dispusă 
să-și asume responsabilitatea de fostă 
putere colonială, ceea ce i-ar conferi 
un rol mai activ la conferință în di
recția înfăptuirii transferului de pu
tere din mîinile minorității rasiste 
în acelea ale majorității negre. Se 
poate, de aceea, spune că realizarea 
acestui deziderat va depinde și de 
aici înainte în mod hotărîtor de lup
ta poporului Zimbabwe, o importanță 
deosebită avînd în această privință 
acțiunea în spirit unitar a celor patru 
delegații care vor reprezenta la con
ferință mișcarea de eliberare din a- 
ceastă țară.

In problemele abolirii definitive a 
colonialismului, ca și în atîtea altele 
— fie că este vorba de succesul miș
cării politico-sociale din Franța șl 
Italia împotriva încercărilor de ieși
re din criză pe seama celor ce mun
cesc, de apărarea cuceririlor poporu
lui din Portugalia împotriva unor 
noi atacuri ale reacțiunii, de înfăp
tuirea reformelor democratice în 
Spania — esențiale și hotăritoare sînt 
colaborarea și unitatea, mai presus 
de orice deosebiri, a forțelor demo
cratice și progresiste, acțiunea lor 
combativă, în spirit unitar.

Ioan ERHAN 
Ion FÎNTÎNARU
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ÎN INTERESUL PĂCII, IN CONSENS 

CU VOINȚA POPOARELOR

0. N. U. să joace un rol tot mai activ 
în viata internațională

Evoluții în problema rhodesiană
• Delegație unitară a mișcării de eliberare la Conferința de la 
Geneva • „Mulți albi rhodesieni nu sînt de acord cu poziția 

adoptată de lan Smith"
In pregătirea conferinței privind viitorul constituțional al Rhodesiei, 

programată pentru 28 octombrie, la Geneva, grupările ce alcătuiesc 
mișcarea de eliberare au făcut un pas important spre realizarea uni
tății lor organizatorice și de acțiune. Astfel, după cum a declarat 
Joshua Nkomo, lider al Uniunii Populare Africane, reprezentanții gru
pării sale vor forma, împreună cu aceia ai Uniunii Naționale Africane, 
o delegație comună a „Frontului Patriotic". Această delegație va re
prezenta și luptătorii de gherilă ai celor două organizații care acțio
nează in cadrul Armatei Populare Zimbabwe (Z.I.P.A.).

Cu 31 de ani în urmă era adop
tată Carta Națiunilor .Unite, eveni
ment de seamă al întregii vieți in
ternaționale. Crearea O.N.U. la ca
pătul celui de-al doilea război 
mondial a dat expresie aspirații
lor de pace îndelungată ale întregii 
omeniri ; făurind organizația in
ternațională, popoarele au înves
tit-o cu inalta misiune de a acțio
na eficient pentru a feri genera
țiile viitoare de noi conflagrații 
pustiitoare, de a asigura conviețui
rea pașnică a statelor, împiedicarea 
agresiunilor și soluționarea politică 
a diferendelor, o largă și rodnică 
colaborare pe plan mondial. Mar
carea, an de an, la 24 octombrie, 
a ZILEI NAȚIUNILOR UNITE 
constituie un indemn la reflecție 
asupra drumului parcurs de acest 
for, asupra împlinirilor și neîmpli- 
nirilor sale — și, mai cu seamă, 
asupra modalităților și căilor creș
terii rolului său, in vederea înfăp
tuirii acelor năzuințe ale comuni
tății care au inspirat crearea sa.

Pentru opinia 
publică din țara 
noastră, sărbăto
rirea acestui eve
niment este, tot
odată, un prilej de 
a trece în revistă 
cu satisfacție e- 
forturile și contri
buția României la 
transpunerea în viață a scopurilor 
și principiilor înscrise în Carta 
O.N.U. Devenită membră a Națiu
nilor Unite în 1955, România a 
sprijinit de la început, integral, a- 
ceste principii și scopuri, a acțio
nat pentru lărgirea rîndurilor or
ganizației potrivit principiului u- 
niversalitățil, a participat activ, în 
conformitate cu coordonatele fun
damentale ale politicii sale exter
ne, la dezbaterea tuturor proble
melor majore aduse în fața foru
mului mondial, manifestînd spirit 
de inițiativă și afirmîndu-se ca 
un factor dinamic in promovarea 
obiectivelor O.N.U. Numeroase do
cumente adoptate, de-a lungul a- 
nilor, în cadrul Națiunilor Unite, 
în probleme de asemenea însem
nătate vitală cum sînt securitatea 
internațională, dezarmarea, eradi
carea colonialismului, lichidărea 
subdezvoltării, educarea tineretului 
în spiritul ideilor păcii și colabo
rării, făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, constituie 
un rezultat al inițiativelor sau în
corporează substanțial propuneri 
făcute de țara noastră.

în același timp, România s-a 
preocupat și se preocupă constant 
de creșterea eficienței O.N.U., de 
continua întărire a rolului acestui 
for, cel mai cuprinzător cunos
cut în istorie. In aceasta își gă
sește expresie concepția României 
despre necesitatea statornicirii 
unor principii de justiție și legali
tate, de etică și echitate în întrea
ga viață internațională, despre for
ța pe care o constituie în zilele 
noastre opinia publică mondială, 
despre rolul popoarelor ca factor 
determinant al dezvoltării istorice, 
în acest sens, președintele Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Apreciind că Ia 
dezbaterea și soluționarea proble
melor care confruntă lumea con
temporană trebuie să ia parte ne
mijlocit, pe bază de deplină egali

ZIUA NAȚIUNILOR
UNITE

LA REUNIUNEA CONSILIULUI DE SECURITATE

România își reafirma dorința 
de a se ajunge la instaurarea unei păci 

trainice în Orientul Mijlociu
NAȚIUNILE UNITE 23 — Cores

pondentul nostru transmite : Consi
liul de Securitate al O.N.U. a ho- 
tărit să prelungească cu incă 12 luni 
mandatul forței de urgență a O.N.U. 
staționate pe linia de încetare a fo
cului din Sinai, dintre Egipt și 
Israel. Cu acest prilej s-a făcut un 
apel părților în cauză să reia de 
urgență negocierile în vederea pu
nerii în aplicare a rezoluțiilor perti
nente ale Consiliului de Securitate.

Secretarului general al O.N.U. i 
s-a cerut ca la sfîrșitul noii peri
oade de 12 luni să prezinte un ra
port asupra evoluției situației în re
giune și măsurilor luate pentru pu
nerea in aplicare, a rezoluției 338 
din 1973 a consiliului.

Luind cuvîntul în cadrul ședinței, 
reprezentantul României, ambasado
rul Ion Datcu, a arătat că situația 
din Orientul Mijlociu rămîne insta
bilă și periculoasă, constituind un 

tate, toate țările lumii, fără deose
bire de mărime sau orînduire so
cială, și pornind de la faptul că 
Organizația Națiunilor Unite oferă 
cadrul organizatoric cel mai adec
vat pentru dezbaterea democratică 
a acestor probleme și participarea 
activă a popoarelor la rezolvarea 
lor, Ia întreaga viață internaționa
lă, România militează ferm pentru 
îmbunătățirea activității și ridica
rea rolului O.N.U., pentru crește
rea aportului său la promovarea 
destinderii, la instaurarea unui cli
mat de colaborare pe planeta noas- 
ti ă“.

Tocmai de Ia aceste considerente 
a pornit țara noastră, prezentind 
sesiunii de anul trecut a Adunării 
Generale cunoscutul document de 
poziție cu privire la modalitățile 
de sporire a rolului și contribuției 
O.N.U. la însănătoșirea vieții inter
naționale. Pornind de la cerințele 
stringente ale actualității, propu
nerile cuprinse în document reflectă 
necesitatea imperioasă ca organiza

ția să se adapte
ze schimbărilor 
înnoitoare care 
s-au petrecut în 
lume de la adop
tarea Cartei, să-și 
modernizeze struc
turile și princi
piile, astfel incit 
să poată acționa 

mai operativ și cu mai multă efi
ciență in soluționarea problemelor 
contemporaneității, pentru aplicarea 
consecventă a rezoluțiilor și hotă- 
ririlor adoptate, pentru stingerea 
focarelor de tensiune și a confrun
tărilor militare, pentru consolida
rea destinderii, încrederii și securi
tății mondiale. Rezonanța amplă a 
acestor propuneri arată cit de larg 
este împărtășită convingerea că nu
mai acționind in direcția democra
tizării structurilor sale, îmbunătă
țirii metodelor de acțiune, organi
zația va juca un rol din ce in ce 
mai important în viața internațio
nală. în același sens se înscrie și 
cerința traducerii în viață pină la 
capăt a principiului universalității. 
Nu poate sluji țelurilor O.N.U. fap
tul că, ignorindu-se schimările pe
trecute în lume și utilizîndu-se 
practici discreditate din perioada 
războiului rece, state democratice 
continuă să fie ținute în afara or
ganizației. în lumina însemnătății 
crescînde pe care o prezintă aspec
tele economice in ansamblul vieții 
mondiale și pornind de la gravita
tea situației ce decurge din menți
nerea și adîncirea decalajelor din
tre state, se impune, totodată, ca 
O.N.U. să acorde o atenție tot mai 
sporită acestei problematici, de a 
cărei rezolvare, depinde, în ultimă 
instanță, însuși viitorul omenirii.

Convinsă de posibilitățile pe care 
le oferă O.N.U. ca organizație po
litică ce cuprinde cvasitotalitatea 
statelor lumii, România va acționa 
și de acum înainte pentru transpu
nerea în viață, efectivă, a acestor 
posibilități, pentru ca Națiunile 
Unite să devină un factor tot mai 
important în efortul popoarelor în
dreptat spre consolidarea păcii, pro
movarea relațiilor noi, democratice 
între națiuni, făurirea unei lumi a 
dreptății și progresului.

Al. CAMPEANU

mare pericol pentru pacea din zonă 
și din întreaga lume. Reafîrmînd do
rința și interesul României de a se 
ajunge cit mai repede la instaurarea 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu, el a arătat că reluarea 
Conferinței de pace de Ia Geneva, 
cu participarea tuturor țărilor inte
resate. ea și a altor state, ar putea 
constitui o importantă inițiativă de 
natură să contribuie la soluționarea 
mai rapidă a acestei probleme.

Ambasadorul român a subliniat 
necesitatea ca O.N.U. să joăce un 
rol mult mai important și direct, atît 
în convocarea Conferinței de la Ge
neva, cit și în lucrările acesteia, pre
cum și în toate inițiativele și efor
turile diplomatice care urmăresc re
lansarea procesului de negocieri 
pentru abordarea de ansamblu a 
problemelor Orientului Mijlociu și 
elaborarea unor reglementări globale.

Totodată, Nkomo a declarat că re
prezentanții mișcărilor de eliberare 
nu vor participa la conferință pentru 
a accepta o soluție gata aranjată. 
Scopul nostru la Geneva este obți
nerea unui transfer al puterii în 
Rhodesia de Ia minoritate către ma
joritate, în cadrul unui guvern de 
tranziție.

Din Geneva, agenția France Presse 
transmite că prima fază a între
vederilor preliminare asupra confe
rinței s-a încheiat cu un dezacord 
flagrant între poziția britanică și 
cea a autorităților de la Salisbury. 
Guvernul minoritar de la Salisbury 
afirmă că este vorba de examinarea 
unui plan care nu este negociabil, 
constituind un tot indivizibil, în timp 
ce delegația britanică sprijină punc
tul de vedere exprimat și de mișcă
rile de eliberare din Rhodesia, con
form căruia acest plan nu constituie 
decit o bază pentru negocieri.

Pe de altă parte, Garfield Todd, 
fost prim-ministru al Rhodesiei, a 
declarat, la Londra, potrivit agen
ției U.P.I., că Ian Smith nu poate 
reprezenta pe toți albii din Rhode

TAILANDA

Unitatea comuniștilor 
și socialiștilor in lupta 

împotriva regimului militar
Potrivit relatărilor agenției U.P.I., 

reprezentanți ai Partidului Socialist 
din Tailanda, interzis de actualul re
gim, au anunțat la un post de radio 
clandestin că vor acționa împreună 
cu partidul comunist împotriva ac
tualului regim militar de la Bang
kok care a desființat sistemul parla
mentar al țării. Am hotărit să ne 
alăturăm poporului ca să ducem o 
luptă armată, pină cind victoria va 
reveni poporului, a subliniat Ia 
postul de radio amintit Khaisaeng 
Suksai, fost membru al parlamentu
lui tailandez și unul din liderii parti
dului socialist.

Potrivit unei relatări ulterioare a 
agenției France Presse, conducători 
ai Partidului Socialist din Tailanda 
au lansat, prin intermediul postului 
de radio „Vocea poporului tailan
dez", un apel la luptă armată.Apel Ia solidaritate cu deținuții politici paraguayeni

BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 
într-o declarație a Partidului Co
munist Paraguayan, dată publici
tății la Buenos Aires, sînt condam
nate acțiunile teroriste la care sînt 
supuși patrioții din Paraguay. De
clarația precizează că în închisorile 
paraguayene sînt deținuți zeci de 
militanți comuniști, printre care și 
femei, învinuiți că „s-au pronunțat 
pentru acordarea de libertăți demo
cratice". Partidul Comunist Para
guayan adresează un apel organiza
țiilor progresiste din întreaga lume, 
chemind la intensificarea solidari
tății cu deținuții politici paraguayeni.

agențiile de presă transmit:
Consiliul pentru comerț 

și dozvolture, or§anul permanent 
al UNCTAD, și-a încheiat, la Geneva, 
cea de-a 16-a sesiune. Printre do
cumentele adoptate figurează rezo
luția privind „crearea unui comitet 
interguvernamental special al pro
gramului integrat pentru produsele 
de bază". O altă rezoluție cere state
lor dezvoltate să acorde cu titlu de 
ajutor pentru țările în curs de dez
voltare 0,7 la sută din produsul lor 
național brut.

Congresul Unității latino- 
UmeriCUne și~a deschis lucrările 
la Ciudad de Panama. Participă re
prezentanți a 20 de țări, care vor dez
bate probleme privind întărirea so
lidarității popoarelor latino-america- 
ne, a unității lor în lupta împotriva 
monopolurilor transnaționale, pentru 
apărarea bogățiilor lor naționale. 

sia la Conferința de la Geneva. 
Mulți albi rhodesieni nu sînt de a- 
cord cu poziția adoptată de Smith, 
a spus Todd.

Populația africană 
din Rhodesia 

chemată la revoltă
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 

Conducerea Armatei Populare Zim
babwe (Z.I.P.A.) a adresat un apel 
la revoltă generală populației afri
cane din Rhodesia.

O declarație în acest sens a 
Z.I.P.A. a fost dată publicității sîm- 
bătă de presa din Dar Es Salaam. 
Apelul, primul /în care se cere de
clanșarea unei revolte generale și 
îndeamnă întreaga populație să se 
angajeze într-un război de eliberare, 
a fost transmis șefilor de stat din 
Angola, Botswana, Mozambic. Tan
zania și Zambia, precum și Organi
zației Națiunilor Unite, Organizației 
Unității Africane și liderilor Consi
liului Național African, Abel Muzo- 
rewa și Joshua Nkomo.

FOTO-ACTUALITATE

„Muncitori textiliști, nu fiți pasivi — acționațiI" — este chemarea în
scrisa pe pancartele purtate la o demonstrație de protest împotriva inten
țiilor patronatului de a depăși dificultățile din industria textilă britanică 

prin reducerea locurilor de muncă

FRANȚA

Ample manifestații de protest față de creșterea șomajului
La Paris a avut loc sîmbătă o am

plă manifestație organizată de cele 
trei mari centrale sindicale din Fran
ța - C.G.T., C.F.D.T. și F.E.N. - 
în semn de protest față de creșterea 
șomajului în rindurile tineretului. 
Participanții, în mare majoritate ti
neri muncitori și studenți, au cerut 
luarea de măsuri urgente pentru 
crearea de noi locuri de muncă. Po

0 plenară a C.C. al P.C. 
din Japonia,consacrata pregăti
rii alegerilor parlamentare ce se vor 
desfășura în acest an, a avut loc la 
Tokio. A fost prezentat un raport de 
către Tetsuzo Fuwa, șeful Secretaria
tului C.C. al P.C.J.

Partidul Comunist din 
S.U.A. a dat publicității o declara
ție în care se subliniază necesitatea 
ca S.U.A. să pună capăt blocadei îm
potriva Cubei.

Manifestații în Ecuador. 
In provincia ecuadoriană Chimborazo 
continuă greva generală, declanșată 
în prima parte a săptămînii. Vineri 
după-amiază au fost semnalate noi 
ciocniri între manifestanți și poliție, 
în cadrul cărora numeroase persoa
ne au fost rănite sau arestate. Ma
nifestații au fost semnalate, de ase

Cu prilejul Zilei 
Armatei Republicii 
Socialiste România

MOSCOVA — La Muzeul militar 
central al Armatei sovietice din 
Moscova a fost deschisă o expoziție 
documentară de fotografii care re
flectă sugestiv prietenia tradițională 
dintre armata română și cea sovieti
că. Au participat generali și ofițeri 
superiori sovietici, veterani de război, 
militari ai Armatei sovietice, mem
bri ai Ambasadei române la Mos
cova.

PRAGA — Atașatul militar și 
aero al țării noastre s-a întilnit cu 
militari ai unor unități ale Armatei 
cehoslovace. Totodată, au fost de
puse coroane de flori la monumen
tele eroilor români din localitățile 
Zvolen, Piestiani, Kromeriz, Brno, 
Havliekuv, Brod, Humpolec, Banov 
și Pustimerz. La depunerile de co
roane au participat reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat locale, 
ai garnizoanelor militare,

BUDAPESTA. — Atașatul militar 
și aero al tării noastre în R. P. Un
gară s-a întilnit cu militari din lo
calitățile Kiskoros și Debrecen, că
rora le-a vorbit despre viața și acti
vitatea militarilor români. La întil- 
nirea de la Debrecen, colonelul 
Elkan Sandor a subliniat contribuția 
armatei române la eliberarea orașu
lui de sub fascism.

ALGER. — Atașatul militar, aero 
și naval al României la Alger a ofe
rit sîmbătă o gală de filme româ
nești reflectînd aspecte din viața și 
activitatea militarilor armatei noas
tre.

trivit datelor furnizate de sindicate, 
aproape jumătate din numărul total 
al șomerilor din Franța au sub 25 
de ani.

De asemenea, Ia Paris și în alte 
localități din țară, zeci de mii de oa
meni ai muncii au participat la de
monstrații cerînd respectarea dreptu
rilor și intereselor celor ce muncesc.

menea, în capitala țării — Quito — 
și in orașul Riobamba — transmite 
agenția Inter Press Service.

Ministrul vest-german de 
externe Hans-Dietrich Genscher, 
a declarat că R. F. Germania va ac
ționa in Consiliul de Securitate al 
O.N.U. în direcția afirmării în rela
țiile interstatale a principiilor renun
țării la forță ca mijloc de realizare 
a unor obiective politice.

Elemente neofasciste au 
provocat la Neapole, în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, o puternică ex
plozie în fața magazinului universal 
„Standa", situat în centrul orașului. 
In scrisori trimise ziarelor locale, 
neofasciștii au recunoscut cu cinism 
că sint autorii atentatului. Populația 
a condamnat acțiunile elementelor 
extremiste de dreapta, care încear
că să creeze o atmosferă de încor
dare.

După intrarea în vigoare a încetării focului în Liban

Situația se menține, în general, calmă
• începe normalizarea vieții în unele cartiere ale Beirutului
• Fonduri pentru reconstrucție • Acțiuni în vederea organizării

forțelor armate pentru supravegherea încetării focului
BEIRUT — Pentru a treia zi con

secutiv, respectarea acordului de în
cetare a focului în Liban este cvasi- 
totală. Totodată, se consolidează me
canismul de supraveghere a aplică
rii acestuia.

Agenția U.P.I. arată că atenția 
părților implicate în conflict s-a con
centrat asupra unei zone limitate 
din sudul țării, situată de-a lungul 
frontierei cu Israelul. „Situația din 
sudul Libanului necesită o exami
nare urgentă din partea conducăto
rilor țărilor arabe" — a declarat 
Kamal Jumblatt, liderul Partidului 
Socialist Progresist. Surse ale forțe
lor progresiste, citate de U.P.I., au 
arătat că Yasser Arafat, președinte
le Comitetului Executiv al O.E.P., s-a 
întilnit cu conducătorii Partidului 
Socialist Progresist pentru examina
rea situației din sudul țării.

„în celelalte părți ale Libanului 
încetarea focului este respectată" — 
arată agenția citată, adăugind că 
„pe fronturile tradiționale existente 
în cele 18 luni de război civil, si
tuația este calmă".

Pe acest fundal, în cartierele re
zidențiale din zona de vest a Beiru
tului, viața revine la normal. Potri

MARGINALII '
în tăutarea unor vremuri pierdute...

Eveniment editorial 
în Spania : o carte 
despre Franco — văzut 
de o persoană din an
turajul imediat al fos
tului dictator. Primele 
45 000 de exemplare ale 
volumului postum de 
amintiri „Convorbiri 
cu Franco", de genera
lul Francisco Salgado 
— decedat înaintea lui 
Caudillo, al cărui se
cretar particular a 
fost — s-au epuizat în 
numai citeva zile, și 
vom vedea imediat 
de ce.

Avind în vedere 
funcția pe care o de
ținuse autorul, era de 
așteptat ca acest vo
lum. de amintiri să 
constituie o înșiruire 
de elogii. Surpriză 
însă : departe de a se 
încadra in asemenea 
tipare, cartea proiec
tează o lumină veridi
că — și deci necruță
toare — asupra de
functului dictator, a- 
părind, cum îl știam, 
ca un tiran obtuz, fă
țarnic, orgolios și in

tolerant, bazindu-și 
puterea pe forță și te
roare. Idolul lui Fran
co ? Cine altul decit 
Hitler, a cărui fotogra
fie figura la loc de 
cinste in cabinetul său 
de lucru ? In culori la 
fel de puternice este 
creioriată și „fauna" 
intimilor lui Franco : 
indivizi corupți, fără 
scrupule, o lume rapace 
și nemiloasă, ce și-a 
clădit puterea și bogă
ția cu prețul înăbușirii 
aspirațiilor poporului 
spaniol. Desigur, pen
tru masele largi din 
Spania, care au cunos
cut pe spinarea lor e- 
fectele dictaturii fran- 
chiste, asemenea dez
văluiri „intime" nu a- 
duc nimic nou. Ca do
cument memorialistic, 
cartea are insă o va
loare de necontestat, 
constituind un act de 
incriminare a franchis- 
mului din însuși inte
riorul acestuia.

Incepind cu ducele 
de Saint-Simon, isto
ria literară a con

Campania electorală din S. U. A.
Opțiuni ale candidaților la președinție

WASHINGTON. — Agențiile ame-
ncane de presă U.P.I. și A.P. infor
mează că vineri seara a avut loc, la 
Williamsburg, în statul Virginia, cea 
de-a treia și ultima dezbatere televi
zată a candidaților republican și 
democrat Ia postul de președinte al 
S.U.A., Gerald Ford și, respectiv, 
Jimmy Carter.

Candidatul democrat, Jimmy Car
ter, și-a axat expunerea pe formu-

Primul ministru al Tur
ciși, Suleyman Demirel, a fost 
reales sîmbătă în funcția de preșe
dinte al Partidului Dreptății din Tur
cia.

Pentru protejarea monu
mentelor de pe Acropole. 
Grecia va supune spre aprobare con
ferinței generale a UNESCO — care 
se va deschide, la 25 octombrie, la 
Nairobi — un proiect de rezoluție 
privind cooperarea dintre această or
ganizație și guvernul de la Atena 
pentru protejarea și întreținerea mo
numentelor de artă de pe Acropole, 
amenințate, in special, de poluarea 
atmosferei.

Victime ale publicității. 
Un balon umplut cu aer cald, in a 
cărui nacelă se aflau trei persoane, 
a' atins o linie de înaltă tensiune și 
s-a prăbușit în flăcări în localita
tea Charlotte, din Carolina de Nord. 
Toți ocupanții nacelei și-au pierdut 
viața. Accidentul a survenit la cite
va minute după lansarea balonului, 
care a fost înălțat în scopuri publi
citare. 

vit știrilor transmise de un post de 
radio libanez și reluate de agenția 
Reuter, autoritățile libaneze inten
ționează să redeschidă săptămîna vii
toare școlile din această zonă a o- 
rașului.

Potrivit ziarului egiptean „Akhbar 
El Yom", citat de agenția France 
Presse, președintele libanez, Elias 
Sarkis, i-a informat pe participanții 
la reuniunea arabă la nivel restrîns, 
desfășurată cu citeva zile în urmă 
la Riad, că Libanul are nevoie de trei 
miliarde de dolari pentru reconstruc
ția națională. Ziarul arată că regele 
Khalid al Arabiei Saudite și emirul 
Kuweitului, Sabah Al Salem Al Sa
bah. ar fi consimțit să contribuie la 
cheltuielile necesare reconstrucției 
Libanului.

Simbătă. la Cairo a avut loc o reu
niune cu participarea secretarului ge
neral al Ligii Arabe, Mahmoud Riad, 
în cursul căreia au fost examinate 
problemele legate de rolul forțelor a- 
rabe pentru supraveghere în Liban, 
informează agenția U.P.I. Oficialități 
ale Ligii Arabe, citate de agenție, au 
precizat că a fost elaborat un docu
ment de lucru privind componenta, 
armamentul necesar și finanțarea 
acestor forțe.

semnat, de altfel, și 
alte cazuri cind. un 
atotputernic al zilei a 
fost prezentat în ade
vărata sa lumină de 
persoane făcind parte 
din „camarilla" sa. Or, 
asemenea dezvăluiri 
s-au dovedit de fie
care dată de o deose
bită putere demasca
toare. Tocmai de aceea, 
în cazul de față, adepții 
dictatorului dispărut 
s-au declarat scandali
zați de apariția reve
latoarelor mărturii, 
solicitînd imediata in
terzicere a cărții, așa 
cum se proceda pe 
timpurile cind puteau 
acționa după bunul lor 
plac. Numai că — no
tează cu ironie un ziar 
occidental care rela
tează acest episod — 
„pină acum nu t-a 
intîmplat niciodată ca 
acei ce au pornit în 
căutarea timpului pier
dut să-l mai poată 
regăsi...".

D. OPREANU

larea unor critici la adresa politicii 
interne și externe promovate de Ad
ministrația republicană în ultimii 
ani. Astfel, el a menționat că șoma
jul afectează 7,5 milioane de ame
ricani și că în rîndul tinerilor negri 
procentul celor fără lucru ajunge la 
30—40 la sută, că rata inflației r 
ajuns să fie de. trei ori mai mare 
decit în perioada președinților 
Kennedy și Johnson. Carter a decla
rat că, in cazul în care va fi ales, va 
considera rezolvarea problemei șo
majului „obiectivul prioritar al ad
ministrației".

Președintele Gerald Ford a respins 
criticile aduse de candidatul demo
crat în legătură cu responsabilitatea 
Administrației republicane față de 
deteriorarea situației economice a 
țării. In context, el s-a referit la 
dificultățile moștenite de la fostele 
administrații democrate, menționînd, 
între altele, că acestea au realizat o 
diminuare a șomajului pe seama 
sporirii efectivelor forțelor armate și 
a angajării unor războaie în diferite 
părți ale lumii. Gerald Ford a decla
rat că, deși șomajul se menține la un 
nivel ridicat, Administrația republica
nă a reintegrat in muncă 4 milioane 
de șomeri, din momentul de vîrf al 
depresiunii economice pină în pre
zent. Candidatul republican a arătat 
că, în cazul în care va primi un nou 
mandat de președinte, va acționa 
pentru reducerea cheltuielilor publi
ce și pentru adoptarea unor măsuri 
de diminuare a impozitelor america
nilor cu venituri mijlocii. El s-a de
clarat, totodată, în favoarea unor 
„restringeri voluntare ale prețurilor" 
pentru combaterea inflației, precum 
și a unor măsuri pentru reducerea 
decalajelor extreme dintre venituri 
în societatea americană.

• AER MAI CURAT.
Un studiu recent în ce privește 
poluarea atmosferică, pe an
samblul țărilor occidentale, rele
vă o oarecare ameliorare a cali
tății aerului în marile aglome
rări urbane. Probele efectuate, la 
anumite intervale, într-un număr 
de 75 de orașe cu o populație 
de peste 600 000 de locuitori au 
pus în evidență diminuarea in
fectării aerului în marea majo
ritate a cazurilor — 47. In alte 
27 s-a constatat un nivel 
neschimbat al poluării, consem- 
nindu-se doar un singur caz cu 
un spor de poluare. Primul loc 
pe lista agenților poluanți îl 
ocupă bioxidul de sulf, urmat 
de oxidul de carbon.

• TURBA - IN AS
CENSIUNE. Finlanda a lan
sat, de curînd, un program vi- 
zlnd valorificarea pe scară 
largă pentru nevoile sale ener
getice a unei surse incă insufi
cient exploatate — turba. Fin
landa figurează pe locul trei în 

lume, după U.R.S.S. și Canada, 
rezervele existente fiind estima
te cu echivalentul a două mili
arde tone de petrol (10 m3 de 
turbă au o putere calorică egală 
cu a unei tone de petrol). Suita 
de operațiuni menite a asigura 
exploatarea cu bune rezultate a 
turbei este concepută a nu adu
ce în vreun fel prejudicii me
diului natural.

• UN LAC ÎN PRI
MEJDIE. Lemanul este în pe
ricol de a pieri asfixiat — iată 
concluzia la care au ajuns spe
cialiștii elvețieni, după ce au 
constatat, pentru prima dată, 
lipsa totală a oxigenului în pro
funzimea lacului. Deversarea în 
apele sale a unor mari cantități 
de fosfați și nitrați a determi
nat o dezvoltare explozivă a al
gelor, care consumă oxigenul. 
Aceasta a dus Ia creșterea pro
centului de gaz carbonic, deose
bit de dăunător pentru fauna 
lacului. Și mai alarmant este 
faptul că poluarea Lemanului 

va crea serioase probleme de 
aprovizionare cu apă potabilă, 
dat fiind că lacul este un prin
cipal rezervor al Elveției ro- 
mande.

© MARATONIST LA 
98 DE ANI. La ediția din a- 
cest an a faimoasei curse de 
maraton, organizată în Grecia, 
a participat un concurent în 
virstă de... 98 de ani, originar 
dintr-un sat din Peloponez, Di
mitri Iordanidis. El a parcurs 
distanța de 42 km în 7 ore și 40 
de minute. La încheierea cursei, 
el a declarat presei : „Cu doi 
ani in urmă, participînd pentru 
prima dată la maraton, am rea
lizat un timp mai bun : 6 ore 
și 40 de minute. Firește, atunci 
eram mai tînăr,..". Veteranul 
sportiv a dezvăluit ziariștilor 
citeva din „secretele" longevită
ții sale : nu fumează, nu con
sumă alcool, iar incepind de la 
vîrsta de 29 de ani nu mai 
consumă lapte, unt și carne ; în 
fiecare zi parcurge pe jos cel 
puțin 20 km.
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• SECURITATE AUTO 
SPORITĂ. Două prototipuri 
de mașini concepute să ofere 
un mai mare grad de siguranță,, 
atit pasagerilor, cit și pietonilor,, 
au fost prezentate departa-, 
mentului american al transpor
turilor. Primul e prevăzut cu 
centuri pneumatice pentru pa-.’ 
sagerii de pe scaunele din față 
și o capotă suplă, care amorți-i 
zează din șocul ciocnirilor ; al 
doilea e dotat cu o instalație 
proprie de radar.

• COINCIDENȚĂ. A- 
proape neverosimilă pare păța
nia unui anume George Henry 
Stanbridge. Vinzător de ziare, ' 
familiar trecătorilor în perime
trul stației Archway a metrou- ’ 
lui londonez, s-a dus, intr-una 
din zile, la un film. Și ce i-a 
fost dat să vadă ? Personajul 
central se numea chiar George 
Henry Stanbridge, ocupîndu-se 

cu — ce altceva ? — vînzarea 
ziarelor, unde altundeva ? — 
tocmai în dreptul stației de me
trou Archway. Toate ca toate, 
numai că, spre final, individul 
se comportă odios, ucigîndu-și 
nevasta. Firește, spectatorul a 
sărit în sus. Susținind că ficti
vul Stanbridge il discreditează 
în fața oamenilor, Stanbridge 
cel în carne și oase reclamă a- 
cum despăgubiri ; la care rea
lizatorii filmului dau din umeri; 
într-adevăr, pină în acel mo
ment habar nu aveau de exis
tența adevăratului G.H.S. Colac 
peste pupăză, pelicula buclucașă 
se numește „Mina destinului"...

© PERLA Șl OPTI
MISMUL. Comandînd o por
ție de stridii, un client al „Ha
nului nisipurilor" din Digoin 
(Franța) a găsit intr-una din a- 
cestea o perlă nu prea mare, 

dar deosebit de pură. Neștepta- 
ta descoperire pare a confirma 
definiția dată optimistului de 
un umorist francez din secolul 
trecut : „Optimist este acea per
soană care, neavind bani, co
mandă la restaurant un dejun 
copios, sperind să găsească în 
stridiile servite o perlă cu care 
să-și achite consumația".

• „ATENTIE LA ALI
GATORI I" Trecut pe lista 
speciilor pe cale de dispariție, 
cu zece ani în urmă, aligatorul 
american a cunoscut o rapidă 
„reîntoarcere Ia viață", datorită 
măsurilor de protecție luate in 
vederea conservării sale. Dacă 
în 1970 existau în S.U.A. numai 
aproximativ 52 000 de exem
plare, astăzi numărul lor depă
șește 600 000. In același timp 
s-a mărit aria de răspîndire, a- 
ceste reptile invadînd numeroa
se zone populate. „In unele lo
calități din statul Louisiana, nu 
aligatorul, ci s-ar putea spune 
că omul este acum în primej
die"..., afirmă un funcționar fe

deral, care a semnalat prezența 
reptilelor (de dimensiuni im
presionante — 1,60 m lungime) 
pe șosele, într-o piscină și in 
alte locuri și a lansat, totodată, 
un avertisment : „Atenție la a- 
ligatori !“

• PODURILE HAM- 
BURGULUI. Stockholm, 
Amsterdam, Veneția sînt ce
lebre în lume, fiecare, ca „oraș 
al podurilor". încă puțin cunos
cut este însă în această pos
tură Hamburgul : cel mai mare 
oraș-port al R.F.G. numără 
peste 1 000 de felurite poduri. 
Mai mult, unele sau altele apar 
ca realizări de virf din punct 
de vedere constructiv, în special 
podurile mobile, concepute pen
tru a permite trecerea unor 
vase din cele mai înalte. Prefe
rințele generale merg spre po
dul suspendat Kohlbrand, chiar 
dacă splendida panoramă ce-o 
oferă asupra portului nu poate 
fi admirată decit din mersul 
mașinii, întrucit, date fiind une

le riscuri, este interzisă oprirea 
autovehiculelor pe vreuna din 
porțiunile sale.

• ECLIPSĂ TOTALA 
DE SOARE IN AUSTRA
LIA. în orașul australian Mel
bourne a fost observată sîmbătă 
o eclipsă totală de Soare. Timp 
de trei minute, orașul a fost 
cuprins de o obscuritate aproa
pe totală, în vreme ce tempera
tura a scăzut brusc cu aproxi
mativ cinci grade. Eclipsa a în
ceput la 06,39 G.M.T., fiind pri
mul fenomen de acest gen în
registrat in Australia după 1835. 
Consiliul național pentru pro
blemele sănătății și cercetării 
medicale din Australia a aver
tizat dinainte populația că ur
mărirea fazelor parțiale ale fe
nomenului prin sticlă colorată 
sau sticlă afumată va putea 
provoca orbirea. S-a menționat 
că în timpul eclipsei parțiale 
din iunie 1974 peste 170 de per
soane, in special copii, și-au 
pierdut vederea.


