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CAMPANIA AGRICOLĂ LA ZI Hala de montaj a întreprinderii de mașini-unelte și agregate București

BUL
umed im- 
recoltării,

Timpul rece și 
pune grăbirea 
transportului și a depozi 
tării printr-o și 
participare la muncă, prin- 
tr-o și mai bună organizare 

a lucrărilor

mai largă

• f/AfP să se muncească după 
un program precis, cit ține 
ziua lumină

• LA TRANSPORT să nu existe 
intirzieri; tot ce se culege 
ziua seara să fie in pătule

• LA LOCURILE DE DEPOZITARE 
sortarea să se facă cu răspun
dere, să se evite orice risipă 
de boabe și de timp
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Stadiul recoltării porumbului la 27 octombrie. Cifrele reprezintă suprafața de pe care s-a strîns 
recolta, in procente, în cooperativele agricole — sus, și în întreprinderile agricole — jos

Astăzi, în jurul orei 15,45, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct, de la Aeroportul internațional București-Otopeni, ceremonia plecării marelui duce 
Jean al Luxemburgului, care, împreuna cu marea ducesă Josephine Charlotte, a efectuat o 
vizită oficială în țara 
Nicolae Ceaușescu, și

noastră la invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

GALAȚI
A doua navă lansată 

în luna octombrie
La Șantierul naval Galați a fost 

lansată o nouă navă de 8 250 
tdw. Este cea de-a 11-a care pri
mește botezul apei în acest an și al 
doilea vas lansat în luna octombrie, 
constructorii de la mila 80 a Dunării 
reușind astfel să-și depășească pro
priul angajament de a lansa cite 
o navă in fiecare lună. De ase
menea, este de remarcat că vasul a 
primit botezul apei cu zece zile mai. 
devreme, avind un grad sporit de 
saturare, ceea ce implicit scurtează 
ciclul de armare la dană și apropie 
momentul livrării sale către benefi
ciar. (Dan Plăeșu).

FOCȘANI

Din ultimele date centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că 
ritmul recoltării, transportului și depozitării po
rumbului a fost intensificat. Pină ieri seară, re
colta a fost strinsă de pe 1 135 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 43 la sută din suprafața cultivată.

Intrucît previziunile meteorologice arată o ră
cire a timpului și ploi, ținînd apoi seama și de 
faptul că, în unele județe, lucrările sint întîrzia- 
te, se cere ca toate forțele să fie concentrate 
la culesul porumbului. în acest scop, comanda
mentele locale și conducerile unităților agricole

au datoria să întreprindă măsuri organizatorice, 
astfel incit să se lucreze din zori și pină în 
noapte, să participe la cules toți locuitorii sate
lor, cu programe de lucru precise, iar mijloacele 
mecanizate să fie folosite la maximum.

Condițiile climatice din această toamnă — 
timp umed și rece — impun ca transportul 
porumbului să se facă în pas cu recoltarea : tot 
ce se stringe in cursul unei zile, pînă seara să 
fie transportat in silozuri și ‘pătule.

O atenție deosebită trebuie ăcoCdătă depozitării 
cu răspundere și simt gospodăresc, pentru ca

din recolta bună a acestui an să nu se piardă 
nici un bob. La bazele de recepție, in majori
tatea cazurilor, știuleții sint așezați cu grijă în 
pătule și alte adăposturi. Dar in unele coope
rative inmagazinarea porumbului se face in 
condiții necorespunzătoare. Trebuie acționat ferm 
pentru ca porumbul, pentru care s-a muncit un 
an întreg, să fie adunat și păstrat cu cea mai 
mare grijă, inlăturindu-se orice pierderi.

Relatări despre ritmul lucrurilor 
in județe — în pagina a ÎI a

Ritm susținut 
la montajul utilajelor

Constructorii și beneficiarii 
trei unități 
execuție pe 
din Focșani 
prelucrare a 
tura de lînă
— făcind front comun în realizarea 
sarcinilor de montaj a utilajelor pre
văzute pentru acest an, au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a 
acestor prevederi. Pină la sfîrșitul 
lunii se prelimina o depășire a vo
lumului de montaj de utilaje cu 
aproape 4 milioane lei. în vederea 
continuării în ritm susținut a lucră
rilor și pe timp friguros, într-o pe
rioadă scurtă se vor realiza închide
rile exterioare ale halelor de pro
ducție și va fi asigurat încălzitul 
prin Soluții definitive și locale. (Dan 
Drăgulescu).

celțjr
economice aflate in 
platforma industrială 
— întreprinderea de 

maselor plastice, fila
și fabrica de tricotaje

Noile promoții de muncitori CRAIOVA: Activitate rodnică pe șantiere

temeinic pregătite.
educate in spirit revoluționar

Ca pretutindeni în țară, oamenii 
muncii din județul Dîmbovița au tre
cut cu hotărire la realizarea actualu
lui cincinal, reușind să infăptuiască 
integral sarcinile 
in nouă luni ale 
rînd o producție 
industrială supli
mentară de peste 
113 milioane lei. 
Aceste rezultate 
ne dau certitudi
nea că, acționînd 
în continuare cu 
toată fermitatea, 
organizația jude
țeană de partid 
va putea să asi
gure realizarea 
și chiar depăși
rea prevederilor 
stabilite.

Una din sar
cinile cele mai 
importante și mai 
complexe care stau în fața 
ganelor și organizațiilor de 
tid este, desigur, realizarea 
relui volum de investiții — . 
20 miliarde lei alocate in vederea 
continuării industrializării acestei 
părți a țării, cunoscută in trecut ca 
o zonă preponderent agrară. Desi
gur, o activitate de o asemenea 
amploare ridică numeroase probleme 
și în ,primul rind — așa cum s-a re
levat la recenta Consfătuire de lucru 
de Ia C.C. al P.C.R. consacrată ac
tivității din sectoarele de proiectare 
și construcții — folosirea tuturor 
resurselor locale, închiderea orică
ror canale ale risipei de materiale, 
realizarea la termenele prevăzute a 
noilor capacități de producție și, in 
același timp, pregătirea viitoarelor 
generații de muncitori.

Pornind de la sublinierea secreta
rului general al partidului, care a 
arătat, la recenta Consfătuire a ca
drelor din domeniul științelor so
ciale și învățămintului politic, că 
„numai îmbinind strîns dezvoltarea 
economică și ridicarea noii con
științe revoluționare vom putea 
asigura realizarea cu succes a 
programului de înflorire econo- 
mico-socială a patriei noastre" — 
avem în vedere pregătirea complexă, 
multilaterală a noilor eșaloane mun
citorești, în mod deosebit a tinerilor.

Potrivit calculelor, în actualul cin
cinal economia județului Dîmbovița 
are nevoie de 35 000 de noi muncitori 
calificați într-o diversitate de me
serii, cele mai multe specifice

ce le reveneau 
anului și asigu-

construcției de mașini, metalurgiei, 
materialelor de construcții — ramuri 
ce se dezvoltă cu prioritate in județ. 
Cu alte cuvinte, promoțiile a- 
nuale trebuie să asigure circa 
7 000 muncitori, maiștri și tehnicieni.

rului o pregătire temeinică, să-i dea 
posibilitatea să se încadreze în acti
vitatea de construcție socialistă. Ca 
atare, corespunzător cerințelor pro
ducției, 16 din cele 24 licee teo
retice au fost

Datorită sprijinului acordat de co
mitetul județean de partid, pe șan
tierele de investiții s-au luat din 
timp măsuri în vederea desfășurării 
normale a activității de construcții 
pe timp friguros. Acționînd sub de
viza — toate obiectivele cincinalului 
realizate în termen — lucrătorii Trus
tului de construcții industriale Dolj 
depun eforturi susținute pentru reali
zarea exemplară' și devansarea gra
ficelor de execuție. Un bun exemplu 
in acest sens îl constituie activitatea 
de pe marele șantier al întreprinde
rii de utilaj greu din Craiova. Pentru 
a nu slăbi ritmul lucrărilor, construc
torii de aici au îmbunătățit procesul 
de aprovizionare al formațiilor de 
muncitori, au amenajat din vreme

spațiile de producție ce trebuie să 
fie încălzite pe timp friguros, con- 
centrindu-și toate forțele la execu
tarea închiderilor și acoperișurilor 
halelor viitoarei uzine.

Prin organizarea lucrului în două 
schimburi, urmărirea zilnică a sta
diilor de execuție și folosirea judi
cioasă a timpului de lucru s-au în
chis și acoperit în devans primele 3 
deschideri ale halei principale. Spo
rul de lucrări obținut peste sarci
nile de plan „la zi“ depășește 5 mi
lioane lei. înfruntînd Pmpul nepriel
nic, echipele conduse de- Ion Funar, 
Nicolae Traistă, Constantin Radu și 
Dobrian Stanca reușesc să-și depă
șească sistematic sarcinile 
fice. (Nicolae Băbălău).

din gra-

Forța de nebiruit a muncii unite
Neobișnuitul și pu

ternicul val de frig 
m-a găsit în nordul 
țării. Pină cu o zi in 
urmă fusese o vreme 
frumoasă, cu o lumină 
solară de miere, cu 
un cer inalt și curat, 
cu o căldură blîndă 
care amintea mai 
mult de vară decit de 
toamnă. Și dintr-o 
dată, peste noapte, in 
citeva ceasuri, am să
rit parcă de-a dreptul 
in februarie, cu vin- 
turi mari alergind ză
natic peste 
dealuri, cu 
mocănească, 
zătoare, apoi 
viță și ninsoare, 
radoxal, tocmai gerul 
și lapovița m- 
cut să uit 
îmbrăcămintei 
nă și să simt 
temperatură 
a unei acțiuni 
proporții și de o forță 
unită exemplară. Uri
așa 
forțe umane 
șată in lupta cu vre
mea aprig și neaștep
tat burzuluită, pentru 
salvarea recoltei bo
gate din această toam- 
tă, devenise un exa
men de conștiință so
cialistă, o verificare 
in practică a ideii ge
neroase, patriotice, că 
nimic din ceea ce ne 
înconjoară nu este 
străin de munca, pre
ocupările și viața fie
căruia dintre noi.

Am văzut la Volo- 
văț, nu . departe de 
Rădăuți, cum în cite
va 1 ceasuri peste trei 
mii de tone de car
tofi scoși din cuiburi 
și făcuți grămezi pe 
cîmp au fost acope
rit! cu paie și cu un 
strat protector de pă
mînt spre a Ti feriți 
de îngheț. Toată su
flarea satului s-a ri
dicat ca .un singur om 
într-o luptă în care 
vitregia naturii, ori- 
cit de oarbă era forța 
ei, n-a putut rezista 
exemplarei energii u- 
mane desfășurate ra
pid, operativ, intr-un

sate și 
o ploaie 
pătrun- 

cu lapo- 
Pa-

i-au fă- 
absența 
de iar- 

torida 
umană 

de mari

mobilizare de 
declan-

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

din județul Dîmbovița
Ion STĂNESCU

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

or- 
par- 
ma- 

pe.ste

Desigur, au existat, și poate mai 
există, sceptici care se îndoiesc de 
posibilitatea pregătirii pe plan lo
cal a unui asemenea mare număr 
de cadre. Faptele, viața demon
strează însă că programul nostru este 
pe deplin realist. De curind s-a în
cheiat un nou ciclu de calificare în 
școlile profesionale si la cursurile de 
scurtă durată, asigurîndu-se intrarea 
în producție a peste 7 300 de tineri. 
Pregătirea unui număr atit 
mare de muncitori calificați — 
tru industrie, agricultură si 
vicii — a devenit posibilă prin 
fâșurarea unei cuprinzătoare acțiuni 
de atragere in această direcție a 
întregii populații apte de muncă din 
localitățile județului — desigur, cu 
atenție specială către tineri. Lu
nar, direcția județeană pentru pro
bleme 
dale, 
cutive ale consiliilor populare in
formează despre numărul persoa
nelor apte de muncă și al țărani
lor cooperatori disponibili care pot fi 
încadrați și calificați în scoli și 
cursuri de scurtă durată. La rîndul 
său. inspectoratul iudetean de învă- 
țămînt urmărește îndeaproape evi
dența absolvenților primei trepte de 
liceu și ai liceelor real-umaniste care 
nu-și continuă studiile în treptele 
superioare ale învățămintului, îndru- 
mindu-i stăruitor spre unitățile 
resimt lipsă de forță de muncă.

Desigur, un rol principal în 
gătirea acestor promoții revine 
Iii — care trebuie să-i asigure tînă-

transformate in 
licee de speciali
tate. Aceeași o- 
rientare, menită 
să îmbine cit 
mai strips învă
țătura cu produc
ția, este in curs 
de realizare și in 
cele 19 școli pro
fesionale, 
liceale și 
maiștri. O mare 
atenție se acordă 
muncii 
în 
și în 
școală, 
luate 
condiții 

prima lună — așa cum recomanda 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul deschiderii noului an de învă- 
țămint — elevii să poată lucra direct 
în producție, în atelierele proprii. în 
atelierele și secțiile întreprinderilor 
industriale, în proiectare, ca și în alte 
domenii de activitate. în învățămîntui 
liceal și tehnic profesional, atelierele-

post- 
de

practice 
întreprinderi 

atelierele- 
Măsurile 

au creat 
ca din

ÎN ZIARUL

de 
pen- 
ser- 
des-

(Continuare in pag. a IlI-a)

de muncă și ocrotiri so- 
comitetele și birourile exe-

DE AZI

care

pre-
șco-

• LA ZI IN INVESTIȚII • AȘA GÎNDEȘTE POPORUL, 
AȘA ESTE DREPT I • Rubricile noastre: FAPTUL DIVERS;

SPORT; DE PRETUTINDENI

/ Cred că nu există 
scriitor, din București 
sau din alte orașe ale 
tării, care să nu fi ci
tit din lucrările sale, 
să nu fi vorbit despre 
cultură in întreprin
deri, în școli sau in 
așezămintele culturale 
de la sate, sau să nu 
fi consultat părerea 
cititorilor despre pro- 
pria-i creație. Pe a- 
ceastă cale, Uniunea 
scriitorilor și membrii 
ei au dobindit o ex
periență prețioasă in 
domeniul muncii ideo
logice, politice și cul
tural-educative.

Dar asemenea întil- 
niri, oricît de intere
sante și de importante 
se vor fi dovedit, au 
avut mai totdeauna un 
caracter festiv. -De a- 
ceea consider ca foar
te important Progra
mul de măsuri recent 
apărut, prin care scri
itorii sint 
îngrijească 
drume 
cercurilor 
rilor literare in intre- 
prinderi, școli și la

chemați să 
și să in
activitatea 

și cenaclu-

efort in care totdea
una vrednicia ciștigă 
semnificații eroice.

Am văzut lungi con
voaie de camioane cu 
angajați din Suceava, 
de la I.P.L.-Rădăuți, 
de la I.R.I.C.-Burdu- 
jeni, de la întreprin
derea 
Fundu 
elevi 
dreptîndu-se pe șosele 
spre Milișăuți, Zvoriș- 
tea, Pătrăuți, Bosanci, 
în comunele pe care 
înghețul și ninsoarea 
le plasaseră peste 
noapte în linia cea

minieră din 
Moldovei, cu 

și militari, in-

Reportaj 
din campania 

agricolă de 
Petru VINTILÂ

mai înaintată a fron
tului recoltei. La Caș- 
vana, în cursul unei 
singure nopți au fost 
puse la adăpost 3 500 
de oi aflate pînă a- 
tunci la pășunat in lo
cul numit „Codru".

La Verești, chiar pe 
rampa gării, a fost, or
ganizat un centru de 
prelucrare și. conser
vare a legumelor. în 
mari butoaie de lemn 
erau puse mii de ver- 
ze la murat. Cu mii- 
nile înroșite de frig, 
oamenii recoltau sfe
clă de zahăr, acope
reau cu baloți de paie 
și pămînt mari movile 
de cartofi, 
merele bogatei recolte 
de fructe a livezilor 
încărcate de rod. 
vind 
blou 
avut 
nic 
țara întreagă ieșise din 
sate și orașe, solidară 
cu trup și 
ideea că nimic 
edita acestei 
nu trebuie să 
sească.

La Arbore,

oprit lingă un țăran 
bătrin, surprins să-l 
văd, la virsta lui, zo
rit cu lucrul. în mii- 
nile sale mari și bă
tătorite de-o viață, 
știuleții . de porumb, 
depănușați cu mișcări 
sigure și repezi, iși a- 
rătau culoarea lor de 
aur și de jăratic. Am 
aflat că nimeni nu-1 
chemase pe acel om 
pe cîmp și că, atunci 
cind se ivise cu părul 
său alb, ca un rezer- 
vist bătrin in lanțul de 
trăgători, fusese 
demnat să plece 
să. „Lasă, le-a 
el, că nimeni n-a 
rit de muncă";
nici de lene", i-a răs
puns un șugubăț. „Ba 
să știi de la mine, a 
pipostat bătrînul, să 
știi că de lene poate 
muri omul". Cu înfă
țișarea unui răzeș de 
o mare și profundă 
demnitate umană, bă
trînul de la Arbore mi 
s-a părut a fi unul din 
acei înțelepți și mo
dești păstrători ai tra
diției poporului nostru 
în muncă, în vocația 
educativă a muncii. în 
forța ei de a modela 
și făuri adevărate ca
ractere.

Iată așa, în acele 
ziie de vitregă vremu- 
ială, mi-a fost dat să 
simt torida tempera
tură umană, febra a- 
ceea atit de proprie 
omului decis să biruie 
greutățile, conștient că 
munca și strădania sa 
constituie o părticică 
fierbinte din munca și 
vrednicia întregului

in- 
aca- 
spus 
mu- 
„Dar

acest larg 
de muncă, 

sentimentul 
și cuceritor

culegeau popor.
Milioane de oameni 

au răspuns la chema
rea partidului, cu con
știința că acest' apel 
izvora din propriul lor 
suflet, dovedindu-șe. 
astfel încă o dată ade
vărul profundei comu
niuni dintre partid și 
popor, al acelui liant 
puternic care face ca 
națiunea noastră socia
listă să reprezinte o 
forță solidară și de 
nebiruit.

Pri- 
ta- 
am 

ste- 
că

suflet in 
din re- 
toamne 
se iro-

m-am

Sf. Gheorghe — intinerit de noile și modernele sale construcții Foto : E. Dichiseanu

sate. Tot atit de im
portante sint și pre
vederile pentru inten
sificarea contactelor și 
legăturilor scriitorilor 
cu oamenii muncii. 
Doresc să motivez cele 
spuse pînă acum.

Mă număr printre

ci și însușirile ascunse 
ale omului, aduce la 
lumina zilei caracterul, 
voința și tăria lui. 
Prin numeroase scri
eri bune am cunos
cut trecutul, zilele o- 
bișnuite și marea pro
blematică a prezentu-

clasele exploatatoare, 
curentele politice re
acționare. ațițătorii la 
război. Conștiința de 
clasă, pe care ne-am 
format-o din contactul 
de zi cu zi cu reali
tatea, din literatura 
politică și din bele-

îndemîna tineretului, 
literatura exercită o 
însemnată influență a- 
supra formării carac
terului. asupra educa
ției și transformă
rii conștiinței omului. 
Contactele cu oamenii 
muncii oferă în a-

.*

In mijlocul oamenilor
însemnări de Anton BREITENHOFER

cei care au cunoscut 
beletristica, probleme
le literaturii nu pe 
băncile școlii ; le-am 
cunoscut ca tînăr uce
nic lăcătuș în uzină, 
în rindurile tine
retului muncitoresc. 
Pentru mine și tova
rășii mei de atelier, 
literatura a completat 
în 
tea 
să 
luminează 
adincurile lumii idei
lor și sentimentelor,

mod fericit car- 
mare și deschi- 
a vieții, 

nu
care 

numai

lui. Dar literatura ne-a 
arătat, totodată, cum 
poate să fie viața fru
moasă și demnă de 
trăit în pofida unor 
necazuri și greutăți, 
atunci cind lupți pen
tru libertate și drep
tate, pentru un ideal.

Prin comparații cu 
marile exemple ale 
luptei pentru libertate, 
in lupta antifascistă 
am cunoscut mai in 
profunzime și am urit 
mai mult elementele 
negative din societate,

tristică, ne-a condus 
la integrarea in acti
vitatea sindicală, că
tre rindurile partidu
lui, la lupta ilegală. 
Literatura de factură 
superioară a fost, din
totdeauna. un prieten 
bun al tînărului, un 
prieten care il ajuta să 
se orienteze in viață 
și să pășească' cu ho
tărire pe un drum, ,pe 
drumul adevărat.

Și astăzi, pe lingă 
multiplele posibilități 
de instruire ce stau la

celași timp scriitorilor 
posibilitatea de a cu
noaște mai în profun
zime viața, acest nese
cat izvor de inspirație, 
deoarece procesul de 
devenire
noștri și a societății 
noastre se observă cel 
mai pregnant la locul 
de muncă, la „vatra" 
producerii bunurilor 
materiale, a cercetării 
si activității științifice. 
Oamenii muncii de la 
orașe și sate au fost 
dintotdeauna prietenii

a oamenilor

literaturii, ai scriitori- 
lor. întotdeauna ei 
s-au dovedit receptivi 
și recunoscători pentru 
cărțile bune, care vor
beau despre demnita
tea omului, despre li
bertate și fericirea o- 
mului, care incorporau 
concepte privind fru
musețea vieții. Iată 
de ce ei îi vor aștepta 
cu și mai multă dra
goste pe scriitori in 
mijlocul lor, nu numai 
ca invitați, la o sea
ră literară, dar și ca 
pe niște organizatori 
activi ai 
răspindire 
înaintate, a frumosului 
artistic.

Festivalul național 
„Cintare României", la 
care iși vor aduce 
partea lor de contri
buție și oamenii de li
tere, va constitui, sint 
sigur, un moment de 
cotitură in legarea tot 
mai strinsă . a creației 
literare de realitățile 
vieții, de preocupările 
majore ale poporului 
nostru.

HUNEDOARA

Acțiuni pentru 
reducerea cheltuielilor 

de producție

muncii de 
a ideilor

în aceste zile, la Direcția de sta
tistică a județului Hunedoara au 
fost încheiate situațiile privitoare la 
modul............
teriale 
derilor 
mestre 
trează 
tăților 
registrat o economie de 97 milioane 
lei la cheltuielile materiale de pro
ducție Prin reducerea continuă a 
normelor de consum in majoritatea 
întreprinderilor. gospodărirea judi
cioasă a materiilor prime, materiale
lor, energiei și combustibililor — in 
paralel cu perfecționarea tehnologiilor 
de lucru — s-au economisit în a- 
ceastă perioadă mai mult de 17 mi
lioane kilowați-oră energie electrică, 
35 000 tone combustibil convențional, 
1 500 tone cocs metalurgic, 380 tona 
benzină, importante cantități de me
tal. (Sabin Ionescu).

de utilizare a mijloacelor ma- 
aflate la dispoziția intreprin- 

în perioada celor trei tri- 
din acest an. Bilanțul ilus- 

faptul că, pe ansamblul uni- 
economice din județ, s-a in-

r
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CULES fără întîrziere

DEPOZITAT cu răspundere
IALOMIȚA. Potrlvit hotăririi 

comandamentului județean, după în
cheierea recoltatului legumelor peri
sabile, toate forțele au fost mobili
zate la recoltatul și transportul po
rumbului, sfeclei de zahăr și fura
jelor. Pînă astăzi, din cele 150 457 ha 
cultivate, porumbul a fost strîns de 
pe 81 200 de ha. Merită amintit apor
tul mecanizatorilor la recoltatul po
rumbului. în afară de mașinile pro
prii, la I.A.S. au fost repartizate din 
S.M.A. din județ 100 de combine 
CT 2 R și C 12 care au recoltat me
canic peste 20 000 ha. în scopul reali
zării cu fiecare mijloc de transport a 
cel puțin 3 drumuri pe zi. I.V.C. Ialo
mița, cu sprijinul cooperativelor agri
cole de producție și al I.A.S., a ame
najat 6 baze volante pentru preluarea 
porumbului, unde pot fi păstrate în 
bune condiții cel puțin 150 000 tone 
de știuleți. Iată cîteva fapte de mun
că. Duminică și luni, 600 de coope
ratori din comuna Gheorghe Doja au 
recoltat 50 ha porumb și 10 ha sfeclă 
de zahăr, 780 de cooperatori din co
muna Scînteia au strîns porumbul de 
pe 75 de hectare și sfecla de pe 6 
ha. în momentul de față, în cele 
trei cooperative din raza comunei 
lucrează la recoltatul porumbului 
1 300 de cooperatori. La Traianu. din 
1 300 ha au fost recoltate 850 ha, la 
Grivița din 1 412 ha s-a strîns po
rumbul de pe 800, iar la Smirna din 
620 — de pe 500 ha. Se extinde ini
țiativa pornită de la S.M.A. Slobo
zia : folosirea mijloacelor mecanice 
la eliberarea terenurilor de restu
rile vegetale, 4 combine C 3 pre
gătite special taie cocenii, care 
sînt apoi tocați și însilozați. Toate 
tractoarele care nu sînt la re
coltat sau la transport au fost diri
jate la executarea arăturilor de 
toamnă. La Săveni se lucrează la 
recoltatul porumbului și sfeclei de 
zahăr. „întîmpinăm greutăți la trans
port — ne-a spus tov. Petre Dobres- 
cu, delegat din partea biroului co
mitetului județean de partid. Și a- 
ceasta, din cauză că la Fabrica de 
zahăr din Țăndărei preluarea sfeclei 
este anevoioasă ; ca atare, nu putem 
face decît două drumuri pe zi, deși 
distanța este de numai 5 km și imo
bilizăm camioanele și remorcile pe 
care le-am putea folosi la transpor
tul porumbului. (Lucian Ciubotarul.

SĂLAJ. Principalele obiective 
pentru următoarele 7 zile : încheie
rea culesului porumbului și transpor
tul din cîmp a celor aproape 30 000 
tone sfeclă. în condițiile în care au 
mai rămas de recoltat circa 18 000 ha 
cu porumb, zilnic trebuie să se lu
creze cu o viteză de 2 500—2 700 ha, 
cu 700—1 000 ha mai mult decît săp
tămâna trecută ; să se transporte din 
cîmp 3 000—3 500 tone de sfeclă. Ți- 
nînd seama de forța de muncă exis
tentă în unitățile agricole, normele la 
recoltat pot fi realizate și chiar depă
șite.

Sînt de apreciat în județ eforturile 
ce se depun în toate comunele și sa
tele pentru strîngerea grabnică a po
rumbului. Bilanțul ultimelor trei zile 
arată o depășire a graficelor cu 400— 
700 ha. Se remarcă modul organizat 
în care se muncește. Graficele de 
lucru sînt stabilite de seara, dar sînt

tv
PROGRAMELE I ȘI II
In jurul orei 15,45 — Transmisiune 
directă de la aeroportul interna
tional Bueurești-Otopeni : Ceremo
nia plecării Altețelor Lor Regale 
marele duce Jean al Luxemburgu
lui și marea ducesă Josephine 
Charlotte.

PROGRAMUL I
18,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.

■ Referitor la primul proiect cred 
că ar trebui îmbunătățit și com

pletat art. 7 alin. 3 în sensul ca : obli
gația de a se preocupa de înscrierea 
minorilor între 16 și 18 ani să fie și în 
sarcina autorității tutelare care, po
trivit dispozițiilor Codului familiei, 
este organul de specialitate care ve
ghează și controlează modul cum pă
rinții se preocupă de creșterea și e- 
ducarea minorilor, de pregătirea lor 
profesională, de educarea acestora în 
spiritul scopului urmărit de statul 
nostru.

Cit privește al doilea proiect, art. 
3 alin. 3 ar trebui modificat și îm
bunătățit în sensul de a exonera de' 
obligația de a se încadra într-o acti
vitate utilă numai pe femeile sau 
mamele care au în îngrijire copii și 
nu pur și simplu și pe acelea fără 
copii care desfășoară, așa cum spune 
textul, o activitate casnică in gospo
dăria proprie.

Consider, de asemenea, necesară o 
Îmbunătățire a dispozițiilor art. 6 
alin. 2 în sensul precizării că per
soanele repartizate sînt obligate să 
se prezinte la locul de muncă, dar 
pentru prezentare ar trebui să se a- 
corde un termen expres prevăzut de 
lege, respectiv de 5 zile, ca să-i dea 
posibilitatea să se pregătească în ve
derea începerii noii activități. Astfel 
de dispoziții sînt cuprinse în Codul 
muncii și în alte legi speciale.

Andrei RADU
doctor In drept. București

■ Apreciez oportună unificarea ce
lor două proiecte într-o singură 

lege a recrutării și repartizării forței 
de muncă ; încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de muncă 
face parte integrantă din activitatea 
de repartizare a forței de muncă — 
reglementată de primul proiect de 
lege — iar unificarea ar înlătura re
petarea unor norme juridice cu con
ținut asemănător, așa cum unele din 
acestea se află în fiecare din cele 
două proiecte. Astfel, reglementările 
de la art. 6 și art. 7 alin. II din pri
mul proiect de lege sint asemănă

reactualizate în fiecare dimineață In 
funcție de forțele suplimentare de 
care beneficiază fiecare echipă, șefii 
formațiunilor de lucru răspunzind 
direct de îndeplinirea normelor zil
nice, de asigurarea atelajelor necesa
re pentru ca tot ce se recoltează să 
fie transportat in aceeași zi la baze 
sau în magaziile unităților agricole, 
în acest scop, pe ansamblul județului 
au fost înființate peste 180 de echipe 
de transport, mare parte a atelajelor 
provenind din gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori. Numai pe 
această cale zilnic se transportă cu 
căruțele peste 2 200 tone cu porumb. 
La Bocșa, bunăoară, în flux cu cule-

Relatări ale corespondenților și redactorilor 
noștri despre mersul lucrărilor —

gătorii, din zorii dimineții și pînă 
seara tîrziu lucrează 50 de atelaje 
care duc zilnic in bază între 80—100 
tone de porumb.

Porumbul care depășește umidita
tea admisă este întins pe paturi de 
coceni Rgntru uscare sau în pătule 
special amenajate. Așa au procedat 
cooperatorii din Sălăjeni, Sărmășag, 
Uileac și Băbeni. Experiența se apli
că acum cu mult succes in unitățile 
agricole din zona colinară a județu
lui. (Iosif Pop).

BUZĂU: în ultimele zile, în 
județul Buzău, ritmul de lucru la re
coltatul și transportul porumbului a 
sporit simțitor. Pină ieri, în unitățile 
agricole din județ porumbul a fost 
cules de pe 47 000 hectare, ceea ce re
prezintă 63 la sută din suprafața cul
tivată. Iată constatări făcute în cîteva 
cooperative agricole. La cea din Po
goanele s-au cultivat 1 584 hectare cu 
porumb. Ing. Adrian Bănică, pre
ședintele cooperativei, pe care l-am 
întîlnit pe una din tarlale coordonind 
cele 7 combine C-12. ne-a spus : „Ală
turi de aceste utilaje urmează să 
intre la recoltarea porumbului încă 
două combine C-12, cărora li s-au 
confecționat, în secția de mecanizare, 
dispozitivele necesare culesului me
canizat la porumb. Cu două agregate 
CSU eliberăm imediat terenul și — 
cum vedeți — 4 pluguri execută ogoa
rele de toamnă". în tarlalele înveci
nate, peste 500 cooperatori culegeau 
manual știuleții. Produsele erau 
transportate la baza volantă și la ma
gazii cu 100 atelaje. 8 remorci și 4 
autocamioane. Pină ieri, recolta a fost 
strînsă de pe 950 hectare.

La cooperativa agricolă din Zăr- 
nești, din cele 1116 hectare cultivate 
cu porumb au fost recoltate pînă a- 
cum numai 400 hectare. Explicabil de 
ce. Suprafața mare de vie a unității 
a necesitat ca în săptămînile trecute 
toate forțele să fie concentrate la 
culesul strugurilor. Acum lucrează 
din plin 5 combine C-12 și 450 țărani 
cooperatori, viteza zilnică la recolta-, 
rea porumbului ajungind la 150 hec
tare. Se apreciază că lucrările vor fi 
încheiate pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni. O atenție deosebită se a- 
cordă transportului recoltei Ia baze și 
depozite. După cum ne relata ing. 
Constantin Lomaca, directorul intre-

17.30 Din țările socialiste.
17.40 Cabinet juridic.
18,10 Itinerare folclorice.
18.40 Ateneu popular TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20.20 Șezătoare literar-artistică TV. „La 

izvoarele Mioriței44 — Șezătoare li
terar-artistică organizată la Focșani 
în colaborare cu Comitetul jude
țean Vrancea pentru cultură și 
educație socialistă (partea I). 
Cadran mondial.
Ecran muzical și de varietăți. 
24 de ore.

21,15
21,40
22,10

PROGRAMUL II
20,00 Speranțe ale baghetei. Concertul 

orchestrei simfonice a Radlotele- 
vlzlunii. în pauză : Bucureștlul 
necunoscut : Orașul lui Camil Pe
trescu. 4

Așa gîndește poporul, așa este drept!
toare cu cele de la art. 2 și art. 3 
alin. 1 din cel de-al doilea proiect 
de lege.

Pentru a exista concordanță între 
reglementările de la art. 6 și 7. din 
proiectul Legii privind recrutarea și 
repartizarea forței de muncă, consi-' 
der necesar ca încadrarea în muncă 
în unitățile socialiste să se facă — 
în condițiile prevăzute de Legea nr. 
12/1971 — numai pe baza adreselor 
de repartizare emise de Direcția pen
tru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale. încadrarea in muncă direct 
de către unitățile socialiste îngreu
nează evidența persoanelor neînca

DIN BOGATA CORESPONDENȚĂ SOSITA LA REDACȚIE 1N LEGĂTURA CU PROIECTELE 
DE LEGI REFERITOARE LA ÎNCADRAREA ÎN MUNCA

drate în muncă. Direcția pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale 
nu are posibilitatea să cunoască fap
tul că anumite persoane aflate in 
evidențele sale vor fi încadrate di
rect de unele unități socialiste. De 
asemenea, încadrarea în muncă în 
mod direct de unitățile socialiste ar 
crea unele greutăți și în exercitarea 
controlului preventiv cu privire la 
cerința realizării corelate a princi
palilor indicatori de plan — produc
ția globală, productivitatea muncii și 
numărul mediu de personal — cit 
și in ce privește rezolvarea cu prio
ritate a cererilor de muncă venite din 
partea unor persoane ale căror fa
mily prezintă probleme sociale.

De asemenea, mai propun :
— în vederea aplicării dispozițiuni- 

lor art. 6, art. 7 și art. 8 din proiec
tul Legii privind recrutarea și repar
tizarea forței de muncă, să se pre
vadă In mod expres obligația unită
ților socialiste de a comunica Direc
ției pentru probleme de muncă și o- 
crotiri sociale locurile de muncă de
venite vacante în termen de 24 ore 
de la vacantarea acestora ;

— dispozițiunile art. 3 și art. 10 
din proiectul Legii privind recrutarea 
ți repartizarea forței de muncă să 

prinderii de valorificare a cerealelor, 
pe lingă spațiile și pătulele destinate 
recoltei de porumb, în bazele de re
cepție au fost amenajate la marile 
cooperative 25 de baze volante din 
panouri de lemn care asigură o de
pozitare corespunzătoare a știuleților 
plnă cind vor fi transportați la ba
zele de recepție. Datorită măsurilor 
luate de biroul comitetului județean 
de partid ritmul zilnic la recoltarea 
porumbului s-a dublat, asigurîndu-se 
încheierea lucrărilor într-un timp 
scurt. (Mihai Bâzu).

NEAMȚ: După 10 zile de ploi 
și temperaturi scăzute, timp în care 

s-au depus eforturi deosebite în ve
derea punerii la adăpost a întregii 
recolte de legume, fructe și cartofi, 
ieri, 27 octombrie, în județul Neamț 
a fost o vreme foarte bună pentru 
lucrările agricole în cîmp. Marea 
majoritate a forțelor sînt concen
trate acum la recoltatul porumbului. 
Pe baza măsurilor stabilite de către 
comandamentul județean, în între
prinderile agricole de stat au fost 
dirijați la recoltatul porumbului a- 
proape 6 000 de oameni și numeroase 
mijloace de transport. La I.A.S. Ro
man, de exemplu, din cele 800 hec
tare cultivate cu porumb a și fost 
strînsă recolta de pe 200 hectare. 
Ing. Gheorghe Smîntînă. directorul 
întreprinderii, ne-a informat că, in- 
cepînd de ieri, ritmul de lucru s-a 
intensificat, ceea ce dă garanția că 
pînă la sfîrșitul săptămînii întreaga 
cantitate de porumb va fi pusă la 
adăpost. Și la I.A.S. Girov, unitate 
situată în apropierea zonei montane 
a județului, unde porumbul a ajuns

Trimestrul IV, după cum bine știu 
constructorii și montorii, trebuie să 
fie, pe toate șantierele, o perioadă 
de muncă intensă pentru a realiza 
în condiții optime sarcinile din pri
mul an al cincinalului în domeniul 
investițiilor. Ritmurile înalte de exe
cuție se obțin prin buna colaborare 
intre cei patru factori — beneficiar, 
proiectant, constructor și furnizori — 
prin organizarea exemplară a activi
tății, mai ales a- 
cum, cînd vre
mea s-a înrăută
țit. în județul 
Mehedinți, în a- 
ceste zile, la in
dicația organe
lor de partid, 
s-au luat o serio 
de măsuri supli
mentare pentru 
protejarea ma
terialelor de con
strucție de pe 
șantiere, închide
rea halelor, crea
rea frontului de 
lucru ș.a. Și, în 
mod firesc, în 
asemenea condi
ții și rezultatele sînt tot mai bune.

De pildă, la Șantierul naval din 
Drobeta Turnu-Severin, unde se 
execută lucrările din etapa a III-a 
de extindere și modernizare a bazei 
de producție, colectivul de la Șantie
rul nr. 9, ce aparține de Trustul de 
construcții industriale Craiova, în
scrie în graficele zilnice ritmuri tot 
mai înalte. Toate spațiile obiectivelor 
prevăzute a se preda pînă la finele 
anului au fost închise, ceea ce dă 
posibilitatea echipelor și brigăzilor 
de constructori și montori să-și depă
șească sarcinile zilnice cu 3—5 
la sută.

— Stadiul fizic al lucrărilor la 
această dată — ne spunea ing. Ste- 
lică Sălceanu, șef de lot — dovedește 
că noi am reușit nu numai să men- 

fie completate, in sensul că pregă
tirea forței de muncă prin școli pro
fesionale, ucenicie la locul de mun
că, licee de specialitate și școli de 
specializare postliceală să aibă loc 
pe bază de contracte de școlarizare 
cu drepturi și obligații pentru părți
le contractante (lipsa în prezent a 
contractelor de școlarizare a deter
minat în unele cazuri ca absolvenți 
ai liceelor de specialitate și școlilor 
de specializare postliceală să nu se 
integreze in producție, potrivit cali
ficării, din vina lor sau a unităților 
socialiste) ;

— pentru combaterea fenomenului 

de mișcare a forței de muncă deter
minat de cauze care, în general, nu 
corespund cerințelor activității uni
tăților socialiste, transferul în intere
sul serviciului al muncitorilor califi
cați pe locuri de muncă necalificate, 
precum și al muncitorilor necalifi
cați pe locuri de muncă tot necali
ficate să poată avea loc numai cu 
avizul Direcției pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale ;

— referitor la art. 7 din proiectul 
Legii privind încadrarea intr-o mun
că utilă a unor persoane apte de 
muncă, considerăm că pentru crearea 
operativă a cadrului organizatoric 
adecvat punerii in discuție a per
soanelor care refuză sistematic, fără 
motive intemeiate, să se încadreze 
în muncă, această competență să fie 
atribuită comisiilor de judecată cu 
participarea largă a cetățenilor din 
satul, comuna sau cartierul in care 
domiciliază persoana in cauză.

Nicolae PLAV1CIOSU 
directorul Direcției 
pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale a județului Dolj 

la maturitate mai tîrziu, s-a intrat 
ieri la recoltat cu toate forțele. în 
sprijinul lucrătorilor acestei între
prinderi a venit și un mare număr 
de angajați din alte sectoare. Orga
nizați in echipe și brigăzi compacte 
ei lucrează, după orele de producție 
în uzine, la strîngerea rodniciei 
ogoarelor. Colectivul Combinatului 
de fire și fibre sintetice Săvinești, 
spre exemplu, și-a asumat răspun
derea să recolteze porumbul de pe 
150 hectare de la ferma Zănești ; 
chimiștii Combinatului de îngrășă
minte azotoase din Piatra Neamț 
dau ajutor fermei Mărgineni ; fo
restierii I.F.E.T. Piatra Neamț s-au 
deplasat la recoltatul porumbului 
lă ferma Girov ș.a. (Ion

BRĂILA: MăsuriIe 
unitățile agricole pentru 
randament sporit a combinelor, or
ganizarea temeinică a muncii in 
cîmp, au permis ca ritmul lucrărilor 
la recoltarea porumbului să crească 
simțitor. Astfel, în ziua de 26 oc
tombrie a.c. s-a strîns recolta de 
porumb de pe o suprafață cu 926 
hectare mai mare decit în ziua pre
cedentă. Ieri, 27 octombrie, în la
nurile cu porumb ale cooperativei 
agricole din Șutești au lucrat 14 
combine „Gloria", aproape 1 100 coo
peratori, 90 de angajați de la insti
tuțiile din comună, 100 de angajați 
de la întreprinderea de reparații din 
Brăila și 320 elevi de la școala ge
nerală. Ca urmare, recolta a fost 
strînsă de pe 85 hectare, suprafața 
totală recoltată ajungind la 1000 
hectare din cele 1 450 hectare culti
vate. în județ se acționează energic 
pentru transportul operativ și depo
zitarea în bune condiții a recoltei. 
Pe lîngă cele 3 230 autocamioane, la 
transportul recoltei din cîmp se fo
losesc numeroase tractoare cu re
morci și toate căruțele existente în 
unități. (Mircea Bunea).

ținem avansurile dobîndite în cele 
trei trimestre ale anului, ci chiar să 
le mărim. Și cînd facem o astfel de 
afirmație avem în vedere faptul că 
o parte din aceste capacități produc 
cu mult inainte de termen. Un o- 
biectlv important, care a impus un 
mare volum de lucrări, este hala 
corp nave. De asemenea, un alt mare 
obiectiv — hala desconservare mo
toare — se află în plină construcție,

Avansurile unor șantiere

O SITUAȚIE DIN MEHEDINȚI

nu pot compensa restanțele altora
■forțele fiind concentrate la lucrările 
de montaj. Hotărirea constructorilor 
noștri este de a le preda in avans 
beneficiarului cu cel puțin 20—25
zile.

împreună cu 
pundere de pe
oprit la cîteva din 
puncte de lucru. Se 
dinea și disciplina,

factorii de răs- 
șantier ne-am 

principalele 
remarcă or- 

umea și utâuipiiim, buna orga
nizare, răspunderea cu care muncesc 
echipele de constructori. Comuniștii, 
în primul rînd, sînt cei care dau, 
prin faptele 
dul în care 
In echipele 
urmă nu se 
fermă s-au 
experiență, ca Ion Tudose,

lor, un exemplu de mo- 
își îndeplinesc sarcinile, 
în care cu un timp în 
întronase o disciplină 
repartizat comuniști cu 

Mihai

■ Studiind cele două proiecte de 
lege, consider că acestea sînt bine 

venite și prin adoptarea lor se va 
crea cadrul juridic corespunzător 
pentru recrutarea și repartizarea 
forței de muncă și, totodată, se asi
gură integrarea într-o activitate 
utilă societății și a unor persoane 
care încă se mai eschivează de la 
muncă și trăiesc pe seama altora.

Cu privire la conținutul celor două 
proiecte de lege, fac următoarele 
propuneri :

— articolul 4 din proiectul Legii 
privind încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte de mun

că să fie completat astfel : „se ex
ceptează de la prevederile acestui 
articol acele persoane cărora părinții 
sau alți susținători le asigură între
ținerea în scopul de a-și perfecționa 
pregătirea în vederea susținerii unui 
examen intr-o formă de învățămînt 
superior sau liceal".

— să se definească prin lege ce se 
înțelege prin „activitate utilă" 
(fiindcă sînt felurite forme de acti
vitate, cursuri de radio, dactilografie, 
limbi străine, ș.a., care sînt, desigur, 
folositoare, dar nu înseamnă propriu- 
zis încadrare în muncă).

Ion COSMESCU
inginer, bd. Pieptănari nr. 99 
București

S în dorința ca proiectele de lege 
supuse dezbaterii publice să con

fere un cadru juridic corespunzător. în 
care organele de stat să-și desfă
șoare activitatea, fac următoarele 
propuneri :

Cu privire la proiectul de Lege 
pentru recrutarea și repartizarea 
forței de muncă :

— articolul 6 alin. 1 să aibă urmă
toarea completare : „pe baza repar-

folosirea S-a încheiat o importantă etapă în construcția
Manea), 

luate

La întreprinderea textila din Arad

Miercuri a avut Stînca-
Costești o manifestare cu prilejul 
devierii riului Prut la nodul hidro
tehnic ce se realizează de către țara 
noastră împreună cu Uniunea So
vietică. la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat din județul Botoșani și 
din raionul Rișcani (R.S.S. Moldo
venească), constructori români și so
vietici, locuitori din satele limitrofe 
șantierului.

Au luat cuvintul Nicolae Mantz și 
Vitalii Nikolaevici Olecsici, președin
ții român și sovietic în Comisia 
mixtă pentru realizarea obiectivului, 
Ivan Kirilovici Urzică, prim-secretnr 
al Comitetului raional de partid 
Rișcani, Petre Duminică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Boto
șani al P.C.R., constructori români

Prundeanu, Mircea Grecu, Neagoe 
Marin, Apostol Constantin și alții, 
oameni care prin exemplul lor știu 
și reușesc să-i determine și pe cei
lalți să se angajeze pe deplin în e- 
fortul colectiv. Avansurile obținute 
la realizarea obiectivelor se explică 
și prin aceea că peste 85 la sută din 
constructorii de pe șantier lucrează 
în acord global. De aici, creșterea 

răspunderii în muncă, a exigenței 
pentru calitatea lucrărilor, pentru 
încadrarea in graficele de execuție 
și devansarea termenelor.

Dacă constructorii de la Șantierul 
nr. 9 Drobeta Turnu-Severin au reu
șit să ia un substanțial avans în rea
lizarea investițiilor, alți constructori 
angajați în această mare investiție de 
dezvoltare și modernizare a șantieru
lui naval au multe restanțe. Bunăoa
ră. Grupul de șantiere lucrări hidro
tehnice Galați a uitat de obligațiile 
asumate. Constructorii gălățeni nu au 
terminat nici lucrările din etapa a 
doua, al cărei termen 
investiția din etapa a 
grup de șantiere n-a 
în prezent, decît circa 

a expirat. La 
IlI-a, acest 
realizat, pină 
jumătate din

tiției direcției pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale". Această 
completare reprezintă condiția indis
pensabilă ca organele de stat și în
deosebi direcțiile pentru probleme 
de muncă să acorde sprijin persoa
nelor care trebuie să se încadreze în 
muncă. De asemenea, este necesar 
ca angajarea fără repartiția direcției 
sus-menționate să fie considerată 
contravenție și menționată ca atare 
la art. 14 (fără însă a se aplica re
gimul contravențiilor reglementate 
prin Legea nr. 32/1968. întrucit ar 
deveni inoperante : cuantum mic, 
termen de constatare 3 luni ș.a.), 

deoarece, în ipoteza că locurile de 
muncă s-ar ocupa fără repartiția di
recției pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale, această direcție 
nu va putea acorda, în mod practic, 
nici un sprijin persoanelor aflate in 
evidența sa, iar obligația de comu
nicare a locurilor vacante devine 
formală.

— articolul 8 alin. 2 să fie comple
tat cu „in termen de 24 ore, indi
ferent de durata pentru care ur
mează să se facă angajarea" ;

— pentru a se asigura posibilitatea 
de folosire deplină a forței de mun
că localnice (ceea ce este, în general, 
avantajos), propun introducerea unei 
prevederi care să condiționeze anga
jarea prin transfer a persoanelor din 
alte localități de avizul Direcției pen
tru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale.

Cu privire la proiectul de Lege 
privind încadrarea intr-o muncă u- 
iilă a unor persoane apte dc munca :

— ia articolul 6 să se introducă 
un nou alineat — al patrulea — care 
să fie completat astfel : „prin dero
gare de la Legea 12/1971 persoanele 
repartizate de Direcția pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale 
care au vechime în muncă sub 3 ani 
nu vor fi supuse examenului sau 

și sovietici. Vorbitorii au relevat im
portanța acestui obiectiv care va 
asigura apărarea de inundații și iri
garea unor importante suprafețe de 
teren pe ambele maluri, o folosire 
complexă a apelor riului Prut pen
tru amenajări energetice și pisci
cole, evidențiind că el constituie 
încă o mărturie a colaborării rodnice 
româno-sovictice. In cuvintul lor, 
vorbitorii au subliniat importanța 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. 
Brejnev pentru adîncirea continuă 
a relațiilor de prietenie dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

După turnarea ultimelor cupe de 
piatră și beton în corpul barajului, 
a început devierea apelor Prutului.

(Agerpres)

prevederile de plan pe acest an, lu
crările de extindere la cheiul și ba
zinul de armare fiind mult intirziate. 
Un alt constructor, întreprinderea de 
montaje „Cazane—Vulcan", nici pină 
la această dată nu a recuperat res
tanțele din etapa a II-a la centrala 
termică.

Ne-am oprit, în raidul nostru, la 
o altă investiție de mare importan

ță — aceea de la 
întreprinderea de 
vagoane — unde 
sînt prevăzute 
ample lucrări de 
extindere și mo
dernizare a bazei 
de producție. Și 
trebuie să spu* 
nem că n-am 
prea avut ce con
semna. Pe șantier 
lucrează puțini 
constructori, cind, 
de fapt, ar fi tre
buit să se mun
cească in ritm
susținut. De ce ? 
în primul rînd.
Institutul de pro

iectări pentru construcții de _ ma
șini a intirziat elaborarea proiecte
lor. In al doilea rînd, deși pot în
cepe lucrările la unele obiective, 
totuși, beneficiarul nu-și face griji, 
nu se preocupă de asigurarea 
amplasamentelor necesare. Sînt două 
din cauzele care au determinat ca la 
această investiție să se realizeze, 
pină acum, mai puțin de 10 la sută 
din prevederile de plan pe întregul 
an. Oare ce realizări vor raporta 
factorii de răspundere cînd se va 
face bilanțul anual ? Vor veni, ca 
și acum, cu justificări ? Să nu se cu
noască bine că sarcinile de plan în 
domeniul investițiilor sînt literă dc 
lege, ci ele trebuie îndeplinite inte
gral ?

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteii'

concursului". De asemenea, propun 
ca persoanelor care se încadrează 
pentru prima dată în muncă să nu 
li se desfacă contractele din motiv 
că nu corespund din punct de ve
dere profesional decît după minimum 
trei iuni de la angajare și numai 
după ce s-au folosit toate mijloacele 
de inițiere în muncă a persoanei 
respective. Aceste măsuri sint nece
sare întrucit se mai întîmplă ca tine
rii fără vechime în muncă sau cu un 
stagiu redus să nu fie agreați într-un 
loc de muncă sau altul și atunci se 
folosește examenul sau concursul 
pentru a-i putea respinge cu „acope
rire legală" — ceea ce are o influență 
negativă asupra tinerilor în cauză ;

— actele pentru stabilirea incapa
cității de muncă să fie eliberate de 
către oficiile de expertiză medicală 
și recuperare a capacității de mun
că din cadrul D.P.M.O.S.. după me
todologia de acordare a gradelor de 
invaliditate.

Tache NEOFIT
șef oficiu forțe de muncă 
Galați

Precizare : Cititorul nostru Ton 
Valeriu, din Craiova, str. Frîna- 
rului, își exprimă într-o scrisoare tri
misă redacției surpriza și îngrijorarea 
cu privire la consecințele unei propu
neri făcute prin intermediul acestei 
rubrici, de către un conferențiar 
universitar. Din această propunere 
corespondentul nostru a înțeles că ti
nerii care au încercat și nu au reușit 
la examenul de admitere in invăță- 
mintul superior nu ar mai avea po
sibilitatea să dea alt examen în anul 
următor. îngrijorarea este însă fal
să : în propunerea amintită nu nu
mai că nu se contesta dreptul ori
cărui tînăr încadrat in producție de 
a da examen o dată sau de mai 
multe ori în învățămîntul superior, 
dar se și propunea ca celor cu me
die la bacalaureat peste 8 și la ad
miterea în facultate peste 6, să li se 
îngăduie să mai rămînă un an acasă, 
în îngrijirea și răspunderea părinți
lor, pentru a-și îmbunătăți pregăti
rea pentru viitorul examen. Or, asta 
e cu totul altceva.»

f

La păstrăvi
Inginerul Ion Bilea, șeful 

Ocolului silvic din Curtea de 
Argeș, vă invită să poftiți cu 
undița la noua și moderna păs- 
trăvărie din Oiești. Cele două 
bazine, special amenajate pen
tru pescuit sportiv, oferă ama
torilor, pe tot parcursul zilei și 
în toate zilele anului, condiții 
optime de pescuit. Recolta este 
bogată — adică dublă față de 
media pe țară — rod al unei 
îngrijiri deosebite. Pentru cei 
care nu posedă undițe, păstră* 
văria de la Oiești pune în vîn- 
zare prin unitățile comerciale 
de stat cantități însemnate de 
păstrăvi, dar ea dispune și de 
uneltele necesare. în același 
timp, păstrăvăria asigură popu- 
larea cu puieți a apelor de 
munte.

Fructe
de ananas

Bogata colecție de plante de pe 
toate meridianele, găzduite și în
grijite cu migală și pasiune la 
grădina botanică din Cluj-Napo- 
ca. oferă in fiecare an cite o 
surpriză plăcută. Recent, pentru 
prima dată într-o grădină bota
nică din tara noastră, au dat 
fructe două plante de ananas și 
au înflorit mai multe varietăți 
de orhidee. Grădina botanică 
clujeană, care are relații de 
schimb cu peste 530 instituții si
milare din lume, a expediat 
partenerilor săi circa 12 000 mos
tre de semințe și material ve
getal, primind altele in schimbul 
acestora. îmbogățindu-și mai a- 
les colecția de plante ornamen
tale.

Șoferul9 

închipuit
După un chef zdravăn, Sidor 

Ghiță, mecanic de utilaje țe- 
rasiere la șantierul T.C.I.F. Jia- 
na (Mehedinți), a vrut să ajungă 
pînă in comuna Pristol. Și cum 
distanța era cam mare i-a venit 
o idee : a intrat în șantier, a 
urcat la volanul unei auto-spe- 
ciale și a pornit la drum (unde 
erau cei care răspund de parcul 
auto, nu se știe). Cum era a- 
moțit de băutură și cum 
nu avea permis de conducere, 
mașina mergea întocmai ca 
barca pe valuri. Tocmai în a- 
cest timp, din sens opus, a apă
rut pe drum, mfnîndu-și caii de 
la car, cetățeanul Ion Pătruț. 
S. Gh. a intrat in plin în carul 
acestuia. In loc să dea o mină 
de ajutor celui lovit, șoferul în
chipuit a luat-o la sănătoasa. 
Acum se află în fața instanței 
și va răspunde pentru condu
cere fără permis, fugă de la 
locul faptei, vătămarea integri
tății corporale, pentru condu
cerea mașinii în stare de ebrie
tate.

;FAPTUL 
I DIVERS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I Alergătorul 
| de cursă 
I lungă

Printre participanta la finalele 
I campionatului republican de cros 

desfășurate la Craiova s-a nu
mărat și Gheorghe Gliga, în vîrs- 

Ită de 41 de ani. macaragiu la 
Uzina mecanică din Cugir (care, 
într-un singur an, a mai fost 
premiat la 5 concursuri de 

I atletism). Ceea ce a surprins pe 
organizatori este faptul că acest 
alergător trecut de prima tine- 

Irețe și-a ales ca probă de con
curs cursa de 10 000 metri, cursă 
pe care chiar dacă nu a ciștiga- 
t-o a avut satisfacția să o in- 

I chele înaintea altor 7 concurenți, 
toți avind jumătate din virsta 
lui. Și încă un amănunt : G.G. a 

I început activitatea sportivă la 
virsta de... 40 de ani. Mai bine 
mai tîrziu decît niciodată.

Cine
o cunoaște ?

Ne scrie Ion Negraru din 
Dărmănești-Dwbovița : „Am o 
meserie frumoasă și lucrez 
in construcții, am întemeiat și 
eu. ca fiecare, un cămin, am 
soție și trei copii, am — cum 
se zice — tot ce-i trebuie unui 
om în ziua de azi. Dar am și o 
mare durere in sufletul meu. 
Am ajuns la virsta de 38 de ani 
și nu mi-am cunoscut părinții. 
Am aflat, cu timpul, că mama 
mda. cind aveam un an, m-a 
părăsit într-un vagon în Gara 
de Nord din București, că am 
fost dus la un leagăn de copii 
pină la patru ani, de unde m-a 
luat o familie de oameni cum
secade din Dărmănești. De 
mulți ani îmi caut mama și n-o 
găsesc. Tot ce am putut sa aflu 
pină acum e că se numește 
Negraru Paraschiva, că s-ar fi 
născut și ar trăi și acum prin 
Constanța sau împrejurimi".

Ca în poveste
Copiii din Costeștii Vasluiu

lui aflați pe tarlaua cooperati
vei, unde in zilele trecute dă
deau o mină de ajutor părinți
lor lor la strinsul recoltei, s-au 
adunat, ciorchine, în jurul unei 
tufe de sfeclă. Ce se intimpla- 
se ? lonuță, din clasa a II-a, tră
gea voinicește de tufa cu prici
na. Deindată s-au prins cu el și 
alți copii, dar n-au reușit pină 
ce in ajutorul lor n-a venit și 
moș Ntchifor, om cunoscut de 
toată lumea. Ce mai la deal, la 
vale, împreună au scos din 
pămint o sfeclă de zahăr 
cu o greutate de aproape 14 kg. 
Bucurie mare pentru un aseme
nea record.

Rubrică realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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a făcut ieri o
Marele duce Jean al Luxembur

gului și marea ducesă Josephine 
Charlotte au făcut, miercuri, o călă
torie în nordul Moldovei. Cu Alte
țele Lor Regale s-au aflat Gaston 
Thorn, președintele guvernului și 
ministru al afacerilor externe, cele
lalte persoane oficiale luxembur
gheze.

înalții oaspeți luxemburghezi au 
fost însoțiți de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de 
membri ai misiunii de onoare ata
șate pe lingă marele duce.

Un călduros cuvînt de bun sosit 
pe aceste meleaguri le-a fost adre-

sat de Miu Dobrescu, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Suceava.

Itinerarul vizitei a cuprins, ca 
prim obiectiv, întreprinderea pentru 
prelucrarea lemnului din Rădăuți, 
unde gazdele au prezentat realizările 
colectivului de muncă din această 
unitate industrială, precum și cele 
mai noi creații reunite în cadrul 
unei expoziții. In continuare, au fost 
vizitate mînăstirile din această parte 
a țării, renumite pentru valoarea lor 
istorică și artistică. La Sucevița, 
înalții oaspeți au fost întîmpinați

de Justin Moisescu, mitropolitul 
Moldovei și Sucevei. Aici, ca și la 
Moldovița și Voroneț. au fost admi
rate picturile murale, elementele 
decorative ale acestor mînăstiri.

La întoarcerea în Suceava, marele 
duce Jean al Luxemburgului, îm
preună cu marea ducesă Josephine 
Charlotte și persoanele care îi în
soțesc au asistat la un spectacol fol
cloric, după care președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava a oferit un 
dineu în onoarea Altețelor Lor Re
gale.

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Canadei, Donald Campbell Ja
mieson, prin care acesta exprimă 
mulțumiri pentru felicitările adre
sate cu ocazia numirii sale in aceas
tă funcție.

★
Miercuri după-amiază. Ștefan Ena- 

che, adjunct al ministrului turismu
lui, și Budai Andras, secretar general 
al Comitetului național al turismu
lui din R. P. Ungară, au semnat în
țelegerea de colaborare în domeniul 
turismului internațional între orga
nismele de specialitate din cele două 
țări pe anii 1976—1980.

★
Miercuri, în Capitală, Institutul ro- 

relațiile culturale cu

zilei
planul de colaborare culturală dintre 
cele două țări, prezintă scule și 
mașini-unelte, piese de mobilier, 
obiecte din metal, porțelan, cera
mică, sticlă, jucării, care îmbină feri
cit aspectul funcțional cu cel teh
nologic și estetic, ilustrează colabo
rarea strinsă între artist și produc
ție. Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul pictorul scenograf Paul Bortnov- 
ski și Milena Lamarova, muzeograf 
la Muzeul de arte și meserii din 
Praga, comisarul expoziției.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice din țara noastră. Au 
participat Miroslav Sulek. ambasa
dorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. alți membri ai corpului diplo
matic.

FAJĂ ÎN FATĂA

două asociații sportive prahovene

O interesantă 
descoperire 
arheologică 

în cadrul acțiunii de studiere com
plexă a Văii Oltului, specialiștii Mu
zeului județean Brașov au descope
rit, pe teritoriul comunei Comana, o 
așezare Umană care a fost locuită 
neîntrerupt, începînd din epoca 
neolitică pînă în perioada de formare 
a poporului român (secolul al 8-lea 
e.n.). Pe lîngă numeroasele urme 
materiale scoase la lumină, cum ar 
fi valoroase piese ceramice aparți- 
nînd culturii Dridu, arheologii au 
descoperit o piesă de mare valoare — 
un cuptor dacic pentru topit mi
nereu, datînd din cea de-a doua pe
rioadă a epocii fierului. Descoperirea 
este cu atît mai importantă, cu cit 
este prima de acest fel făcută în 
această zonă a țării, zonă care, după 
cum se știe, este situată la o depăr
tare destul de mare de sursele 
materii prime cunoscute astăzi, 
prezent, specialiștii din Brașov 
crează la consolidarea cuptorului 
topit minereu, urmînd ca el să 
expus apoi în cadrul muzeului 
dețean. (Nicolae Mocanu, corespon
dentul „Scînteii").

REȘIȚA MANIFESTĂRI CULTURALE 
DE PRESTIGIU

La Reșița a 
sajul primului 
țean de fotografii artistice cu te
matică industrială, al expoziției de 
desene ale copiilor „România văzută 
de copiii lumii", precum și prima 
gală de filme ale cineamatorilor din 
județ : „Laudă oamenilor și pămintu- 
lui natal". Teatrul de stat din loca
litate și-a deschis noua stagiune cu 
premiera „Dacă toți copacii ar fi la 
fel", de Francisc Muntcanu. Din 
agenda manifestărilor mai notăm 
simpozionul „Mecanisme și transmi-

avut loc verni- 
salon interjude-

i

sii mecanice" din cadrul ciclului te
matic „Cercetare, proiectare, fabrica
ție", dezbaterea „Etic și estetic in 
actul creației scenice", o întilnire a 
muncitorilor siderurgiști cu 
veniți din 
culturale, 
vernisajul 
Asociației 
dețuj Caraș-Severin și un concert al 

„Madrigal" din București, 
similare se desfășoară 
octombrie. (Nicolae Că-

scriitori 
țară la aceste manifestări 

Âu avut loc de asemenea 
„Salonului de toamnă" al 
artiștilor plastici din ju-

corului 
Manifestări 
pină la 31 
tană).

dezvoltă
construcțiile comerciale la sate

CLUJ Se

de 
în 

lu
de 
fie 
ju-

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștință celor 
interesați că sîmbătă, 30 octom
brie 1976, ora 15,00, va avea 
loc în studioul Televiziunii tra
gerea de amortizare 
asigurărilor mixte 
Pentru ca și polița 
voastră de asigurare 
cipe la această tragere este ne
cesar să achitați primele de asi
gurare la termenele stabilite.

lunară a 
de viață, 

dumnea- 
să parti-

Realizarea de cea mai recentă 
dată a cooperației de consum din 
județul Cluj este cabana Buru, 
amplasată în poarta Apusenilor, 
cu 80 de locuri în restaurant și 
40 de locuri de cazare. Tot în 
zona turistică a județului, la 
Belișul Nou, se va da in curînd 
în folosință un magazin univer
sal cu autoservire, restaurant și 
cofetărie, precum și unități 
prestatoare de servicii — frize
rie. coafură, croitorie, cismărie. 
în stadiu avansat de execuție se 
află și Universalul din comuna 
Săvădisla care, de asemenea, pe 
lingă magazinul alimentar și cel 
de textile-incălțăminte, de li
brărie și cofetărie va include 
mai multe unități prestatoare de 
servicii. Prin contribuția în 
muncă, bani și materiale a 
cooperatorilor se vor ridica ma
gazine universale și în satul Iu- 
riu de Cîmpie, în localitățile 
Măcicaș și Călărași-Gară. în 
satul Pîglișa, aparținător comu
nei Dăbîca, unde cetățenii au 
depus un efort deosebit în 
muncă, se va realiza alt magazin.

NOILE PROMOȚII DE
(Urmare din p^g. I)

pe însușireașcoală au fost profilate 
meseriilor aflate în nomenclatorul 
noilor capacități de producție ce vor 
intra în funcțiune în acest cincinal : 
electro-mecanici, laminatori și trefi- 
latori, sudori, tratamentiști etc.

Concomitent cu latura pregătirii 
profesionale se acordă o deosebită 
atenție problemelor însușirii spiritu
lui muncitoresc, revoluționar. în a- 
ceastă privință, o însemnătate teore
tică și 
vederile 
pentru 
greșului 
și ale 
litice 
domeniul 
litice

practică deosebită au pre- 
din Programul de măsuri 

aplicarea hotărîrilor Con- 
al partiduluial XI-lea

Congresului educației po- 
și al culturii 

muncii 
cultural-educative, 

vind pregătirea practică și 
patriotică, revoluționară

și

socialiste, 
ideologice,

in 
po- 
pri- 

edu- 
acarea 

elevilor. Vom asigura aplicarea ope
rativă si neabătută a acestor preve
deri pentru a crea absolvenților posi
bilitatea ca după anii de scoală să se 
încadreze imediat în producție, asi- 
gurîndu-le, totodată, cele mai bune 
condiții pentru integrarea lor socială, 
pentru participarea activă la opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Considered că omul de mîine — și, 
desigur, nu mai puțin cel de azi — 
este chemat să desfășoare o vastă 
activitate creatoare în domeniul în 
care lucrează, că știința devine și ea 
tot mai mult o forță a producției ma
teriale, organizațiile de partid pri
vesc cu răspundere și exigență sar
cina pregătirii noilor contingente de 
muncitori calificați. Este, credem, 
interesant de relevat că în chiar ca
drul întrecerii pentru realizarea și 
depășirea prevederilor actualului cin
cinal a luat naștere un mare număr 
de ințiative valoroase privind parti
ciparea directă a muncitorilor la pre
gătirea și formarea noilor contin
gente muncitorești, concomitent cu 
economisirea forței de muncă. Astfel, 
colectivele întreprinderilor de strun
guri, de frigidere, mecanică Mija, uti
laj tehnologic Moreni și altele au ho- 
tărit să realizeze întregul spor 
de producție pe seama introdu
cerii noului în producție și a 
creșterii productivității muncii, fără 
a mări numărul angajaților ; iniția
tiva comunistului Gheorghe Rus — 
jpțelar la combinatul de oțeluri spe
ciale, care s-a angajat să califice în 
fiecare semestru doi tineri, iar pe 
întregul cincinal, douăzeci — adap-

tată la specificul fiecărei unități, 
fost îmbrățișată și generalizată 
întreg județul. Un mare număr de 
muncitori cu înaltă calificare și-au 
asumat sarcina de a pregăti în acest 
an 5 300 de tineri, iar pe parcursul 
anilor cincinalului peste 10 000. Mun
citori, maiștri, tehnicieni și ingineri 
pensionari, recunoscuți pentru price
perea lor profesională, pentru expe
riența acumulată de-a lungul anilor, 
și-au alăturat și ei forțele la che
marea Consiliului municipal Tîrgo- 
viște al Frontului Unității Socialiste 
și s-au angajat să lucreze în între
prinderi, pe șantiere, să-i califice pe 
tinerii muncitori în meseriile de care 
economia județului are nevoie.

Promovăm cu atenție, paralel cu 
calificarea în școli, tradiționala expe
riență de a atașa tinerii pe lingă mun
citorii experimentați, cu calificare 
înaltă, care le transmit cu grijă pă
rintească atît deprinderile practice 
legate direct de producție, cit și tră
săturile definitorii ale conștiinței 
muncitorești — responsabilitatea față 
de muncă, spiritul de ordine și dis
ciplină, atitudinea înaintată în socie
tate, în familie. Pentru menținerea 
unui climat sănătos de muncă, de ri
dicare continuă a nivelului de cunoș
tințe profesionale, stimulăm și apli
căm, de asemenea, diferit de la o 
unitate la alta, cunoscuta inițiativă 
„Prietenii noului angajat".

Desigur, am putea aminti si despre 
numeroase alte preocupări si acțiuni, 
înfăptuim în prezent un amplu pro
gram de perfecționare a cunoștințe
lor și de specializare a angajaților 
prin cursuri organizate în acest scop, 
rezultatele dobîndite constituind unul 
din criteriile importante de selecțio
nare și promovare a cadrelor. Avem, 
de asemenea, cursuri de împrospă
tare a cunoștințelor întregului per
sonal de conducere din unitățile in
dustriale, de construcții, din agricul
tură și servicii. Ne străduim să 
cuprindem în aceste cursuri toate 
cadrele de conducere, să genera
lizăm această formă de pregătire, 
adaptînd-o noilor cerințe impuse de 
ritmul rapid al progresului tehnic, 
de sarcinile complexe ce stau în 
fata unităților economice din județ. 
Am introdus, de asemenea, practica 
promovării muncitorilor calificați din- 
tr-o categorie de retribuție în alta 
numai pe baza absolvirii unui curs 
de perfecționare, a unor forme 
superioare de ridicare a calificării 
sau de specializare. Totodată, la an
gajarea absolvenților liceelor .real-

care se con-Parterul blocului 
struiește pentru intelectualii co
munei Panticeu a fost prevăzut 
cu magazin alimentar cu auto
servire, cofetărie cu terasă și 
trei unități prestatoare de ser
vicii. în acest an au fost mo
dernizate și reprofilate pe acti
vități preponderent culinare 16 
unități de alimentație publică 
sătești. în comuna Florești, 
bunăoară, bufetul a fost trans
format in restaurant, „Gospodi
na" și cofetărie ; în comuna 
Chiuești — cofetărie și braserie ; 
în comuna Gilău, bufetul a fost 
înlocuit cu o plăcintărie etc. Uni
tățile de alimentație publică din 
județ au fost dotate în acest an 
cu utilaj și mobilier în valoare 
de peste 1,5 milioane lei, printre 
care 30 de utilaje frigorifice. 13 
dulapuri și vitrine frigorifice. 100 
lăzi izoterme pentru transportul 
preparatelor de carne și cofetă
rie ș.a. După cum am fost in
formați, în anul viitor volumul 
dotărilor în unitățile comerciale 
sătești va fi dc peste 2 milioane 
lei. (Al. Mureșan).

mân pentru 
străinătatea a organizat o seară cul
turală dedicată sărbătorii naționale a 
Republicii Turcia. Cu acest prilej. 
Constantin Vrînceanu, redactor-șef 
adjunct al ziarului „România liberă", 
a ținut conferința ..Turcia — istorie 
și contemporaneitate", după care au 
fost prezentate filme documentare 
turce.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
personalități ale vieții noastre cultu- 
ral-artistice, un numeros public.

Au fost prezenți Nahit Ozgiin. am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La 27 octombrie a avut loc la se

diul A.D.I.R.I. o masă rotundă, la care 
prof. -.Herbert Kroger, șeful departa
mentului de drept internațional de 
la Institutul de relații internațio
nale din Potsdam-Babelsberg — 
R.D.G., oaspete al asociației,- a ex
pus tema „Obligația statelor de a 
respecta drepturile celorlalte state".

Au luat parte profesori universi
tari. cercetători în domeniul dreptu
lui international, lucrători ai M.A.E., 
ziariști. De asemenea, au fost pre- 
zenti membri ai Ambasadei R.D.G. 
la București.

★
Membrii corului „Madrigal" din 

Luxemburg au fost, miercuri după- 
amiază, oaspeții conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din București, 
unde au avut o întilnire cu corul de 
cameră „Madrigal" al Conservatoru
lui și cu conducători ai altor forma
ții similare din Capitală. în înche- 

au 
cu

ții similare din Capitală. în 
iere. muzicienii luxemburghezi 
susținut un concert, aplaudat 
căldură de colegii lor români.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și R.D. Germană, 
se află în turneu în țara noastră 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat din Suhl. Orchestra, avind 
la pupitru pe dirijorul Siegfried 
Geissler. a susținut pînă acum con
certe simfonice la Oradea și Mar- 
ghita.

MUNCITORI
a 

in

■
testarea pro-

Șt
umaniste se folosește si 
fesională.

Și pentru antrenarea 
mai mare de femei în 
plicăm o serie de 
care aș evidenția : identificarea și 
precizarea locurilor de muncă cores
punzătoare puterii, experienței, in- 
demînării și condițiilor psihofiziolo- 
gice specifice, stabilirea nomenclato
rului de meserii, a specialităților și 
funcțiilor pe care lo pot ocupa cu 
precădere, operind în continuare re
distribuirea bărbaților din locurile de 
muncă specifice femeilor. în același 
scop, în toate formele de pregătire 
profesională înscriem în fiecare an 
un număr sporit de tinere fete. 
Paralel, ne ocupăm de crearea unor 
condiții optime viitoarelor cadre, a- 
sigurindu-le locuri în cămine și in
ternate. construind blocuri pentru ne- 
familisti. cantine, crese și grădinițe 
pentru copii — concomitent cu o 
mai bună organizare a transportului 
pentru muncitorii navetiști.

Indiscutabil, ceea ce am realizat 
pină acum este doar un început. 
Pe alocuri însă rezultatele globa
le bune au dat naștere la o oarecare 
stare de automulțumire, care estom
pează unele neajunsuri. Așa se face 
că destui tineri, de curînd calificați, 
nu-și realizează normele de muncă 
din primele luni. Se constată, de 
asemenea, o neconcordanță între 
cunoștințele practice ale cadrelor 
pregătite prin școli profesionale 
și cursuri de scurtă durată și cerin
țele concrete ale producției, după 
cum nici repartizarea unor munci
tori de o anumită specialitate între 
unități nu este cea mai judicioasă 
(întreprinderea de aparataj electric 
Titu. de exemplu, dispune suplimen
tar de circa 200 lăcătuși. în timp ce 
„Romlux", unitate ce aparține ace
leiași centrale industriale, resimte lip
sa unor astfel de meseriași). Sporadic 
ne-am preocupat de pregătirea ca
drelor pentru agricultură și îndeo
sebi pentru cooperativele agricole.

Aspectele semnalate demonstrează 
că în economia județului Dîmbovița 
există încă mari rezerve în ceea ce 
privește pregătirea unor noi promoții 
de muncitori calificați. Organele și 
organizațiile de partid, comuniștii vor 
face totul ca noile capacități de pro
ducție, întreaga nouă industrie a ju
dețului să dispună de cadre bine ca
lificate, educate în spirit muncito
resc, hotărîte să înfăptuiască neabă
tut politica partidului.

unui număr 
producție a- 

măsuri, dintre

★
..Design cehoslovac — tradiție și 

contemporaneitate" este tema expo
ziției care s-a deschis, miercuri la 
amiază. în sa’a Teatrului National 
din Capitală. Expoziția, înscrisă în

★
Institutul de arte plastice „Nicolae 

Grigorescu" a organizat miercuri, in 
sala Kallnderu, o expoziție de artă 
decorativă. Sînt prezentate lucrări 
realizate de studenți în cadrul im
portantelor 
programul 
de partid 
integrarea 
ducția.

In aceeași zi au avut loc și verni
sajele unor expoziții personale. Ga
leria „Galateea" găzduiește lucrările 
pictoriței Lucreția Ionescu. iar ga
leria ..Orizont" — pe cele ale grafii 
cianului Gheorghe Ivancenco.

acțiuni care se 
de aplicare a 
și de stat cu 
învățămîntului

înscriu în 
sarcinilor 

privire la 
cu pro-

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 octombrie. In țară : Vreme în 
general umedă șl se va răci începînd 
din nord-estul țării. Cerul va fi mai mult 
acoperit in Crlșana, Banat. Oltenia, 
Muntenia șl Dobrogea, unde vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie. Pe alocuri, cantitățile de apă 
vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.

In celelalte regiuni, precipitațiile vor 
fi sub formă de lapovltă și ninsoare, 
dar. mai restrinse ca arie și reduse 
cantitativ. Vintul va prezenta intensi
ficări pînă la 50—60 km pe oră in sud- 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 5 șl plus 5 gra
de, izolat mal coborîte în depresiuni, 
iar maximele între 5 și 13 grade. In 
București : Vreme în general umedă. 
Cerul va fi mal mult noros, favorabil 
ploii slabe, 
tenslflcărl. 
ușoară.

vaslui Forme moderne
in comerț

Vint moderat, cu unele in- 
Temperatura in scădere

de servire

Direcția comercială a județu
lui Vaslui este preocupată de 
transpunerea în viață a unui 
program complex al cărui o- 
biectiv este modernizarea for
melor și metodelor de Servite, 
menite să satisfacă în mai bună 
măsură solicitările cumpărători
lor. între altele, a fost extinsă 
rețeaua unităților cu autoservire 
atît în sectorul alimentar cit și 
în cel industrial. Astfel, la Vas
lui, Bîrlad și Huși, pînă la 
această dată, funcționează un 
număr de 15 magazine alimen
tare cu autoservire și 4 unități 
de acest fel în sectorul neali-

mentar. O altă formă care vine 
în întîmpinarea preferințelor 
cumpărătorilor are în vedere 
expunerea deschisă și alegerea 
liberă a mărfurilor cu precădere 
in sectorul textile-încălțămin- 
te, în care, pînă acum, au fost 
organizate 42 de asemenea ma
gazine. Aceste forme și altele, 
privind îmbunătățirea comerțu
lui, au influențat în mod pozitiv 
desfacerea mărfurilor, care în 
perioada celor 9 luni care au 
trecut din acest an 
lumul planificat, 
du-se, totodată, și o 
2,7 Ia sută. (Crăciun

ȘTIRI->
• Peste 2 000 de spectatori au ur

mărit. aseară Ia Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală meciul retur de 
handbal dintre echipele masculine 
Steaua și Duina Pallamano Triest, 
campioarfa Italiei, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni". Net superiori, 
handbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 38—18 (19—8), 
calificîndu-se pentru turul doi al 
competiției. în primul meci desfă
șurat Ia Triest, Steaua obținuse vic
toria cu 38—21 (18—10). Viitoarea ad
versară a echipei Steaua va fi cu
noscută sîmbătă seara, după trage
rea la sorți, care va avea loc la 
Basel (Elveția).

• Aseară, în sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală, a avut loc me
ciul retur de baschet dintre echipele 
Steaua și Hapoel Gvat Yagur (Is
rael) din cadrul competiției mascu
line „Cupa cupelor". Baschetbaliștii 
de la Steaua au obținut victoria cu 
scorul de 92—62 (38—23), calificîn- 
du-se, datorită until coșavcraj supe
rior. pentru turul doi. în primul meci 
disputat la Haifa victoria revenise 
cu 83—71 echipei Hapoel.

în deschidere, în meci feminin din 
campionatul național, Rapid — I.E.F.S. 
75—73 (40—36).

PRO NO EXPRES
REZULTATELE TRAGERII
DIN 27 OCTOMBRIE 1976

I : 11 5 9 31 3 38
a Ii-a : 16 21 33 10 6

Extragerea
Extragerea
Fond general de cîștiguri : 1 099 382 

lei din care 352 811 lei report.

I

care 
care 

a atins vo- 
înregistrîn- 
depășire de 
Lăluci).

— Tovarășe primar, la consiliul 
Județean ■ pentru educație fizică și 
sport ni s-a spus că Plopenii și. în 
primul rînd, asociația sportivă „Me
talul" a întreprinderii mecanice au 
o bogată activitate de masă.

— De mai multă vreme, educația 
fizică și practicarea sporturilor sint 
la Plopeni preocupări permanente 
ăle forurilor locale — ne spune to
varășul Simion Pană, primarul ora
șului. Ne-am unit forțele pentru a 
răspunde concret la recomandările 
secretarului general al partidului, 
formulate atît in mesajul adresat 
Conferinței pe țară a mișcării spor
tive din anul 1973, cit și cu prilejul 
festivității de premiere a sportivilor 
români care s-au evidențiat la Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

De la primar aflăm că stadionul 
orașului a fost ridicat prin munca 
voluntar-patriotică a tineretului și 
prin folosirea gospodărească a unor 
resurse locale. In prezent, săptămî- 
nal, în afara zilei de duminică, aici 
se organizează de 3—4 ori întreceri 
sau antrenamente la diferite sporturi. 
Fotbalul are cei mai mulți adepți, 
dar și voleiul, atletismul, handbalul, 
ciclismul, boxul 
sau popicele se 
bucură de popu
laritate.

La întreprinde
rea mecanică dia 
Plopeni — o în
treprindere a tineretului, am putea 
spune, vîrsta medie a muncito
rilor fiind de 22 de ani — pro
blemele sportului, activitatea de 
masă în special, nu-s lăsate doar pe 
seama consiliului asociației sportive. 
Comitetul sindicatului, organizația 
U.T.C., conducerea întreprinderii, 
conducerile secțiilor respective sînt 
preocupate ca sportul să devină 
prieten statornic al muncitorilor. In 
fiecare săptămînă, o secție sau un 
sector de producție, căruia i se re
partizează în exclusivitate baza spor
tivă, organizează întreceri pentru 
muncitorii respectivi, ca și pentru 
invitați. Campionatul asociației se 
desfășoară cu regularitate ; la alte 
competiții interne, organizatorii pot 
stabili programul imediat ce au lan
sat invitațiile, întrucît sînt siguri de 
participarea tuturor echipelor sec
țiilor, a celor mai mulți dintre tinerii 
muncitori. Excursiile, concursurile 
de orientare turistică sint, de ase
menea, bine primite și de fiecare 
dată participanții cer repetarea lor. 
Tovarășul Alex. Cotoc, secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină, sublinia că 
tinerii locatari ai căminelor pentru 
nefamiliști, simțind nevoia de a prac
tica sportul și în afara competițiilor 
organizate, au amenajat spații pen
tru practicarea voleiului și a teni
sului. Nu lipsită de sens (și de ade
văr !) a fost remarca inginerului 
Stelian Dumitrescu, șeful secției IV, 
animator el însuși al activității spor
tive din uzină : „Prin sport am reu
șit nu numai să-i deprindem pe ti
neri să facă mișcare, să-și petreacă 
timpul liber în mod plăcut și recon
fortant pentru sănătate. în întrecerea 
sportivă ei au învățat să-și respecte 
adversarii, să respecte disciplina 
sportivă, devenind apoi ei înșiși măi 
disciplinați în producție și în viața 
cotidiană".

Aceste rezultate ale muncii pe 
tăr.îmul sportului de masă constituie 
o bună bază de pornire pentru cu
prinderea întregului tineret în miș
carea de educație fizică și sportivă. 
„Așa cum am constatat și la analiza 
făcută in cadrul comitetului orășe
nesc de partid — spunea tov. Simion 
Pană — activitatea sportivă de masă 
trebuie amplificată și diversificată 
pînă la cuprinderea tuturor tinerilor 
din Plopeni. Cicloturismul, sporturile

ancheta noastră

de iarnă, precum și cele tehnico- 
aplicative, gimnâstica de înviorare, 
sportul feminin nu, și-au găsit încă 
un loc statornic în preocupările Con
siliului asociației sportive, ale comi
tetului sindicatului, ale organizației 
U.T.C. Ne vom îngriji de amenajarea 
unor noi spații simple pentru sport, 
de popularizarea, prin toate mijloa
cele, a sporturilor ce pot fi practicate 
individual, de mai buna organizare a 
competițiilor actuale".

Revenind la Ploiești, în raidul nos
tru pe aceeași temă, vizităm și în
treprinderea de utilaj petrolier „1 
Mai", care are una dintre cele mai 
bune baze sportive din județul Pra
hova. Trecem pe la stadion. Pe te
renurile de volei, tenis, fotbal, pe 
pistele de alergări am văzut prea 
puțini tineri sportivi. Nu pentru că 
unitatea nu are tineret ; dimpotrivă, 
majoritatea angajaților din întreprin
dere nu depășește vîrsța de 30 de 
ani ! Atunci de ce baza sportivă este 
goală sau aproape goală în cele mai 
multe din zilele săptămînii, uneori 
chiar și duminica ? Tovarășul Craiu 
Teodorescu, președintele asociației 
sportive „Prahova", ne spune : „Ti

nerii noștri sînt 
tentați să practi
ce mai mult fot
balul și de aceea 
activitatea la atle
tism. tenis sau 
handbal este mai 

șubredă, căci am 
programul asocia-

SPORTIVE
• Selecționata de box (tineret) a 

țării noastre care va întilni la 25 no
iembrie la Varșovia echipa similară 
a Poloniei și-a început antrenamen
tele în vederea acestui meci. Lotul 
este alcătuit din D. Cipere (muscă), 
Gh. Oțelea (cocoș), I. Motroc (semi- 
muscă), C. Hajnal (semimijlocie), N. 
Vișan (mijlocie), V. Vrînceanu (semi
grea), Fr. Luxemburger (grea) și 
alții. Antrenorii echipei sînt Ion Du
mitru și C. Anton.
• La Sliven, în prezența a peste 

25 000 de spectatori, s-a disputat

miercuri meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipele Bulgariei și 
R.D. Germane. Jucind excelent, oas
peții au obținut victoria cu scorul de 
4—0 (2—0).

• Un nou record mondial, stabilit 
cu prilejul unui concurs desfășurat 
la
olimpic 
parcurs 
Vechiul 
nea Iui 
mană).

Ciudad de 
Daniel 
25 km 
record 
Gerald

Mexico : campionul 
Bautista (Mexic) a 
marș în lh50’55”8/10. 
(lh52’39”8/10) aparți- 
Sperling (R. D. Ger-

slabă". Motivare 
constatat, din . 
ției (program pe care — în trea
căt fie spus — nimeni nu-1 cu
noaște) că nici la meciurile de fotbal 
jucătorii nu vin la teren ; unele 
meciuri nu se mai dispută, altele se 
amină...

— Nu se poate spune că la între
prinderea „1 Mai" nu există deloc 
activitate sportivă — afirmă tovară
șul Nicolae Bucura, președintele co
mitetului sindicatului. Citeva sute de 
tineri sînt angajați pe secții în „cam
pionate" la fotbal, handbal și tenis 
de cîmp. Dar participanții sînt prea 
puțini, dacă îi comparăm cu marele 
număr de tineri (citeva mii) care 
muncesc în uzină.

— De ce stadionul dv., unde se pot 
practica numeroase sporturi, este vi
zitat de puțini tineri, iar pista de 
atletism este năpădită de buruieni ?...

La întrebare ne-a răspuns tovară
șul N. Tănăsică, secretarul comite
tului U.T.C. al întreprinderii. Am în
țeles din ce ni s-a explicat că nu toți 
tinerii răspund la invitația ce 
li se face de a practica sportul, că 
lipsește propaganda pentru sport 
ș.a.m.d. Lucruri perfect adevărate, 
dar de ce doar constatări și nu acți
uni concrete, perseverente, din par
tea consiliului asociației, a sindica
tului, a comitetului U.T.C. ? Pe bună 
dreptate, maistrul Mihai Bobocea 
critica lipsa de inițiativă a organi
zatorilor sportului de masă, ca și 
unele consecințe neplăcute ale iner
ției acestor organizatori : „De cite 
ori nu am văzut tineri care duminica 
pleacă de la cămin sau de acasă și 
nu știu încotro să o apuce. Dacă 
cineva, in momentul acela, le-ar fi 
spus : „băieți, hai la stadion, să 
alergăm sau să batem mingea", ei 
ar fi mers bucuroși și astfel ar fi 
căpătat,, poate, gustul sportului. 
Ncîndrumați, o parte din tineri bat 
însă caldarimul străzilor din centrul 
Ploieștiului...".

Iată, așadar, că deși au condiții și 
obligații similare (ne referim la baza 
materială și la numărul mare de 
tineri din ambele întreprinderi) to
tuși, cele două asociații sportive 
prahovene înțeleg și îndeplinesc dife
rit sarcinile ce le au în privința 
cuprinderii tuturor tinerilor la o ac
tivitate sportivă permanentă. In aso
ciațiile sportive din județul Prahova, 
inclusiv la cele două menționate în 
raidul nostru, sportul de masă are un 
cadru organizatoric stabilit. Respon
sabilitățile sînt, de asemenea, bine 
precizate. Se cere însă muncă, mult 
mai multă muncă temeinică, ordo
nată, exigentă, din partea tuturor or
ganizatorilor sportului de masă. Sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
asociațiile sportive din întreprinderi, 
organizațiile sindicale și U.T.C. tre
buie să îndrepte activitatea de edu
cație fizică și sport cu fața spre masa 
tineretului, să desfășoare larg aceas
tă activitate la nivelul înaltelor exi
gențe ale societății noastre.

Ion DUMITRIU 
Constantin CAPRARU
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• HUNEDOARA. La Deva a 
avut loc concursul interjudețean 
al poeților-țărani, desfășurat sub 
genericul „Gînduri dragi eroilor 
independenței și răscoalei din 1907". 
Alături de talentați creatori hune- 
doreni, la această manifestare, de
dicată eroilor anonimi ai zbuciu
matei istorii a patriei, au partici
pat, cu cele mai reușite lucrări ale 
lor, numeroși poeți-țărani din ju- 

' dețele Vilcea, Arad. Constanța șl 
Hunedoara. • HARGHITA. 
Miercurea Ciuc s-au deschis cursu
rile Universității cultural-științifice. 
La Odorheiu-Secuiesc și-a reluat 
activitatea clubul „Femina". prin
tr-o întilnire 
tel „Dolgozo 
cititorii s-au 
rul Huszar 
șef al revistei „Het". Expoziția de 
artă fotografică a lui Sarzsinszky 
Francisc din Cluj-Napoca întru
nește bunele aprecieri ale publicu
lui din Odorheiu-Secuiesc. „Trei 
secole în slujba răspindirii culturii 
harghitene și a culturii noastre na
ționale". Sub acest generic s-au 
desfășurat festivitățile prilejuite de

La

cu redactori ai revis- 
No“. La Gheorgheni, 
întîlnit cu scriito- 

Sandor. redactor-

împlinirea a 300 de ani de activi
tate tipografică la Miercurea Ciuc. 
Sculptorița Gyerlco Maria și pic
torul Dudaș Iuliu, din Baia Mare, 
expun interesante lucrări Ia Gheor- 
gheni. Faza județeană a concursu
lui „Cheia cinematografului" a re
unit un număr mare de partici
pant • OLT. în cadrul schim
burilor culturale dintre Republica 
Socialistă România și R. P. Bulga
ria, la Scornicești a avut loc ver
nisajul unei expoziții a realizări
lor economice din comuna Pravăț. 
O expoziție asemănătoare a 
zentat și comuna Scornicești 
Pravăț. în primăvara acestui
• ARAD. Festivalul național „Cin- 
tare României" a fost inaugurat, în 
județul Arad, printr-un spectacol 
prezentat, pe scena clubului mun
citoresc „Țeba“, de formații ale 
intreprinderii de vagoane. în sala 
„Forum" s-a deschis expoziția ar
tistului plastic arădean Francisc 
Toht. La librăria „loan Slavici" a

pre- 
la 

an.

avut loc o întilnire cu criticul 
editorul Valeriu Ripeanu, pe mar
ginea cărții lui Nicolae Iorga ,.O 
viață de om așa cum a fost" • GORJ. 
Sub genericul „Stringerea urgentă și 
fără pierderi a recoltei — acțiune 
patriotică și cetățenească de cca 
mai înaltă răspundere", sețția de 
propagandă a comitetului județean 
de partid a editat o foaie volantă. 
Un concurs cu probe teoretice și 
practice, gen „cine știe, ciștlgă", pe 
tema „Cunoscînd și aplicind nor
mele de protecția muncii, preve
nim accidentele" s-a desfășurat, 
recent, la Tg. Jiu. cu participarea 
unor țineri din marile unități eco
nomice ale Gorjului • GALAȚI. 
La Tecuci a avut loc evocarea „Pa
gini din lupta poporului român 
pentru independență națională". 
Participant! : angajați ai întreprin
derii de reparații auto din localita
te. O expunere pe tema „Războiul 
pentru independență — o pagină 
glorioasă in istoria poporului ro-

Și

mân" a fost prezentată la căminul 
cultural din comuna Băleni. Cine- 
clubul „Dunărea" al casei de cul
tură a sindicatelor a prezentat re
cent în premieră filmul „Pasiuni", 
în lucru aflindu-se alte două peli- 
cule-pastilă : „Autotaxare" și „Su
gestii și sesizări" • BRAȘOV. în 
patrimoniul Muzeului județean Bra
șov au intrat un număr de 27 scri
sori (din cele 31 cunoscute) ale ofi
țerului Moise Groza (ginerele pa
triotului Iacob Mureșeanul, care, 
alături de alți patrioți transilvăneni, 
a trecut Carpații, înrolîndu-se ca 
voluntar în armata română și luînd 
parte activă la Războiul dc inde
pendență din 1877. Scrisorile, cate 
conțin un bogat material documen
tar despre desfășurarea luptelor și 
eroismul ostașilor români, vor fi 
expuse, alături de " 
loare istorică și 
cadrul expoziției 
județean Brașov 
prilejul sărbătoririi centenarului 
independenței de stat a României.

Corespondenții „Scînteii"

alte piese de va- 
documentară. in 
pe care Muzeul 
o pregătește cu
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759-1-83550 
761-205-31612 
731-111-17350 
759-1-196163 
759-1-109048 
738-103-29266 
759-1-201284 
763-1-23678 
734-103-20196 
731-103-40934 
731-106-32093 
761-205-15517 
761-205-43634 
761-208-41917
761- 201-5946
762- 207-26218 
766-1-35461 
766-201-10900 
762-1-41519 
762-201-24980 
762-202-10082
762- 210-27358 
734-103-42643 
734-103-65781
763- 1-21222 
763-139-12941
763- 202-3054
764- 1-29268 
764-206-2142 
764-208-20330 
759.-1-35836 
759-1-101727 
759-1-139963 
759-1-167837 
759-1-189699 
759-1-208071 
759-1-223270 
759-1-235459 
738-103-20174 
759-207-969
759- 207-25899
760- 1-53431 
760-1-75083 
760-208-7146
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economiiTitularilor de librete de 
cu dobîndă și cîștiguri în autoturis
me emise de unitățile C.E.C. din 
țară li se vor acorda, printr-o tra-

760-209-16910 
760-201-18141 
760-202-27799
760- 207-8497
765- 1-12356 
764-1-33688 
731-103-38634 
731-106-27797
761- 205-3849 
761-205-41836 
761-208-38372
761- 208-57741
762- 207-24255
766- 1-32474 
766-201-9125 
762-1-38508 
762-201-22098 
762-202-8353
762- 210-25493 
734-103-38741 
734-103-63670
763- 1-18072 
763-139-10180
763- 201-11266
764- 1-27121 
764-203-14999 
764-208-18324 
759-1-21915 
759-1-96609 
759-1-136256 
759-1-164757 
759-1-187241 
759-1-206054 
759-1-221612 
759-1-234202 
738-103-14967 
738-103-39131
759- 207-24407
760- 1-49857 
760-1-73128 
760-1134982 
760-209-15317 
760-201-15747

760-202-25685
760- 206-27198
765- 1-5964 
759-207-16698 
731-103-31769 
731-106-12149 
731-111-19810
761- 205-36400 
761-208-26757
761- 208-54183
762- 207-17358
766- 1-23013 
766-1-46030 
762-1-29131 
762-201-10548 
762-202-2755
762- 210-19901 
734-103-28097 
734-103-58157
763- 1-5019 
763-139-636
763- 201-4308
764- 1-20568 
764-203-9075 
764-208-11761 
738-102-6121 
759-1-81235 
759-1-126641 
759-1-157227 
759-1-181108 
759-1-201024 
759-1-217796 
759-1-230970 
764-202-10278 
738-103-34954
759- 207-19813
760- 1-39246 
760-1-67764 
760-1-83943 
760-209-9615 
760-201-5039 
760-202-19083 
760-206-19828

are locgere la sorți separată care__ ...
azi 28 octombrie a.c. în municipiul 
Brașov, 655 de autoturisme DACIA 
1300. Lista oficială a libretelor de

131.
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ieșite

760- 207-22155
765- 1-25444 
731-103-37036 
731-106-24971 
731-111-22784
761- 205-40581 
761-208-35716
761- 208-56936
762- 207-22775
766- 1-30486 
766-201-7358 
762-1-36409 
762-201-20007 
762-202-7074
762- 210-24227 
734-103-36218 
734-103-62367
763- 1-15742 
763-139-8278
763- 201-10200
764- 1-25680 
764-203-13860 
764-208-17002 
759-1-12475 
759-1-92357 
759-1-133845 
759-1-162797 
759-1-185620 
759-1-204779 
759-1-220651 
759-1-233408 
738-103-10909 
738-103-38183
759- 207-23399
760- 1-47444 
760-1-71876 
760-1-86478 
760-209-14172 
760-201-14067 
760-202-24279 
760-206-25609 
760-207-24798 
734-103-54982

cîștigătoare la a-economii , ____
ceasta tragere la sorți se va publica 
in ziarele „Scinteia" și „România 
liberă" din 30 octombrie a.c.
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Armata Populară din Zimbabwe 
(Z.I.P.A.), care este reprezentată la 
Conferința de la Geneva privind 
viitorul Rhodesiei de către Robert 
Mugabe, a dat publicității un plan de 
eliberare în 10 puncte. Acesta pre
vede o redistribuire a pămînturilor, 
imediat ce regimul ilegal al lui Ian 
Smith va fi înlăturat, instaurarea 
libertăților democratice, eliberarea 
tuturor deținuților politici, (Agenția 
A.P. menționează că în închisorile

FOTO ACTUALITATE

Potrivit datelor Departamentului muncii din S.U.A., pentru prima oară în 
ultimele trei luni rata șomajului în această țară a înregistrat o ușoară 
scădere, trecîrid de la 7,9 la sută, în august, la 7,8 la suta, în septembrie. 
Numărul celor în căutare de slujbă se ridică astfel la 7 384 000, ceea ce 
reprezintă un nivel mult prea ridicat, comentează săptămînalul „Time". 
In fotografie (reprodusă după revista amintită), șomeri completînd 

formulare la un birou al forțelor de muncă din Chicago

Alegeri parlamentare în Egipt
în R. A. Egipt au loc alegeri pen

tru desemnarea noilor membri ai A- 
dunării Poporului. Această consul
tare electorală, la care vor lua parte 
circa 9 500 000 de cetățeni, se va des
fășura în două etape : la 28 octom
brie și, în circumscripțiile unde se 
vor înregistra balotaje, la 4 noiem
brie.

Desfășurarea alegerilor parlamen
tare a fost precedată de ample pre
gătiri, care au început imediat după 
referendumul prezidențial de la 16 
septembrie și s-au intensificat pe 
măsura apropierii datei scrutinului, 
în ultimele săptămini au avut 
loc sute de adunări electorale, 
cu participarea liderilpr celor trei 
organizații politice create in cadrul 
Uniunii Socialiste Arabe. Alegerile 
din 28 octombrie sînt, după cum se 
știe, primele alegeri parlamentare de 

regimului de la Salisbury s-ar . afla 
600 de deținuți politici din rîndul 
populației de culoare), desființarea 
tuturor lagărelor de detenție, abro
garea stării de urgență.

Potrivit acestui plan, Rhodesia va 
avea un guvern de unitate națională, 
o politică externă de pace, neutrali
tate și nealiniere. Ea va respecta 
Carta O.N.U. și va subscrie la obiec
tivele Organizației Unității Africane.

■la reorganizarea U.S.A., și crearea 
„tribunelor", care au căpătat ulterior 
denumirea de organizații politice.

întreaga presă egipteană acordă o 
atenție deosebită evenimentului, ară- 
tind că în cursul campaniei electo
rale au fost dezbătute o serie de pro
bleme de mare importanță pentru 
dezvoltarea Egiptului, pe prim plan 
fiind cele ale reconstrucției și dez
voltării economice a țării.

în această ordine de idei, ziarele 
subliniază că una dintre primele sar
cini ale noii Adunări a Poporului o 
va constitui adoptarea planului de 
cinci ani (1976—1980), care va marca 
o etapă deosebit de importantă pe 
calea realizării aspirațiilor de pro
gres și prosperitate ale poporului 
egiptean.

Nicolae N. LUPU
Cairo

alger Reuniunea 
„Clubului 

de la Roma“
ALGER 27 — Corespondentul nos

tru transmite : în secția de știință 
și tehnică a reuniunii de la Alger a 
„Clubului de la Roma", prof. dr. 
Mircea Malița a prezentat comunica
rea „Locul științei și tehnicii pentru 
dezvoltare în concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu". Reprezen
tantul român a făcut propuneri pri
vind pregătirea conferinței mondiale 
de știință și tehnică, inițiată de 
România, bazate pe experiența și 
programele țării noastre în acest do
meniu.

în secția privind industrializarea 
și comerțul internațional, prof. dr. 
Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei 
de studii economice, a relevat creș
terea curentului in favoarea instau
rării unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Conlucrare rodnică 
intre România 
și O.N.U.D.I.

NAȚIUNILE UNITE 27 — La se
diul O.N.U. din New York a avut loc 
cea de-a IX-a Conferință a Organi
zației Națiunilor Unite pentru dez
voltare industrială (O.N.U.D.I.) dedi
cată anunțării de contribuții volun
tare la programele acesteia, de care 
beneficiază, in principal, statele . in 
curs de dezvoltare.

Luind cuvintul la dezbateri, re
prezentantul țării noastre, referin- 
du-se la contribuția României la bu
getul pe 1977 al O.N.U.D.I., a subli
niat că aceasta reflectă interesul 
constant și aprecierea de care se 
bucură in țara noastră activitatea 
O.N.U.D.I., vizind facilitarea efor
turilor țărilor, în special ale celor 
în curs de dezvoltare, pentru depăși
rea stării de subdezvoltare și crea
rea condițiilor necesare participării 
lor efective la diviziunea internațio
nală a muncii. Vorbitorul a eviden
țiat conlucrarea fructuoasă realizată 
de autoritățile române și O.N.U.D.I. 
în cadrul Centrului comun de la 
București pentru promovarea coo
perării internaționale în domeniul 
industriei chimice și petrochimice în 
folosul țărilor în curs de dezvoltare.

■ ■ ■ n @ o o

agențiile de presă transmit:
Consultări iugoslavo-bul- 

garO —' cu Pr'v*re înfăptuirea ho- 
tăririlor Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare și la 
pregătirea proiectatei întruniri a re
prezentanților statelor europene de la 
Belgrad, programată pentru 1977 — 
au avut loc la Belgrad. De aserhe- 
nea, au fost examinate unele, pro
bleme privind relațiile bilaterale.

Rezultatul final al refe
rendumului din Filipine, 

■ publicat Ia Manila, arată că cea mai 
mare parte a electoratului (87,6 la 
sută) s-a pronunțat în favoarea celor 
nouă amendamente la Constituție 
propuse de guvern. Amendamentele 
împuternicesc pe președintele țării. 
Ferdinand Marcos, să stabilească o 
Adunare parlamentară, ai cărei 
membri sînt în parte aleși și în parte 
numiți. De asemenea, președintele 
țării. își menține dreptul de . a emite 
decrete.

Prima reuniune a Con
siliului Național cipriot 
greC desfășurată sub președinția 
arhiepiscopului Makarios, a avut loc 
marți seara, la Nicosia. Agenția 
France Presse subliniază absența de 
la reuniune a liderului partidului de 
opoziție „Adunarea Democratică", 
Glafkos Clerides. Au fost discutate, 
între altele, chestiuni legate de 
perspectivele reluării negocierilor 
dintre ■ reprezentanții comunităților 
greacă și turcă din insulă.

0 rundă de negocieri a- 
mericano-panameze, consa- 
crate ..încheierii unui nou tratat cu 
privire la Canalul Panama, a avut 
loc la Ciudad de Panama. Purtătorul 
de cuyînt al guvernului panamez a 
relevat că au fost înregistrate pro
grese în problemele abordate.

Arestări în Tailanda. A' 
genția U.P.I. informează că autorită
țile egre au preluat puterea la 
Bangkok după lovitura de stat mili
tară de la 6 octombrie au arestat 
sute de tailandezi în baza așa-numi- 
tului „Decret 22", care permite deți
nerea oricărei persoane, fără o învi
nuire precisă, pe o perioadă de timp 
nelimitată. Numai in regiunea de 
nord-est a țării sint in stare de arest 
circa 600 de persoane.

CAIRO ț
: . . ' - .... •

Importante rezoluții adoptate 
de Conferința arabă la nivel inalt
• Formarea unui comitet cvadripartit care să vegheze la respec
tarea acordurilor • Fond special pentru finanțarea staționării 

forțelor arabe de securitate in Liban
CAIRO. — După cum informează agențiile de presă, marți seara, la 

Cairo, s-au încheiat lucrările conferinței arabe la nivel inalt. Apro
barea rezoluțiilor reuniunii la nivel inalt de Ia Riad, menținerea încetării 
focului in Liban, respectarea suveranității acestei țări, salvgardarea re
zistenței palestinene și întărirea solidarității arabe — sint principalele 
teme ale rezoluțiilor adoptate de conferință.

Comunicatul final dat publici
tății subliniază că participanții 
și-au reafirmat „angajamentul lor de 
a acționa pentru asigurarea garan
țiilor necesare menținerii incctării 
focului în Liban, pentru a se pune 
capăt luptelor și pentru a întări for
țele «de securitate» arabe, astfel in
cit acestea să devină forțe de «des
curajare», acționind sub autoritatea 
președintelui Sarkis".

Comunicatul menționează, în con
tinuare, că participanții au fost u- 
nanimi în a refuza „împărțirea de 
facto, de jure sau implicită" a Li
banului și au reafirmat angajamen
tul lor de a „salvgarda unitatea na
țională a Libanului, securitatea 
și integritatea sa teritorială și 
să refuze orice intervenție, sub 
indiferent ce formă, în afacerile in
terne ale acestei țări". Ei au exami
nat, totodată, „cu mare interes si
tuația din sudul Libanului și și-au 
exprimat profunda îngrijorare față 
de agresiunile ..israeliene împotriva 
diverselor zone din Liban, în spe
cial împotriva regiunii sudice a 
acestei țări, precum și față de ati
tudinea Israelului de continuare a 
politicii expansioniste agresive în 
teritoriile arabe ocupate".

Libanul la o săptămînă după încheierea 
acordului de încetare a focului

Acordul de încetare a focului în 
Liban a fost respectat miercuri, pen
tru a șaptea zi consecutiv, pe an
samblul teritoriului libanez, in ciuda 
unor încălcări minore — informează 
agenția U.P.I.

Atenția părților în conflict — arată 
agenția — se concentrează în pe
rioada actuală asupra asigurării

NAIROBI

Președintele Franței va 
vizita Iugoslavia. In cadrul 
schimbului de mesaje prietenești in
tre președinții I. B. Tito și Valery 
Giscard d’Estaing s-a stabilit de co
mun acord ca vizita oficială a pre
ședintelui francez, care a fost ami- 
hată din cauza îmbolnăvirii președin
telui iugoslav, să aibă loc in prima 
jumătate a lunii decembrie — infor
mează agenția Taniug.

Conducătoarele mișcă
rii femeilor pentru pace în 
Irlanda de Nord vor Primi un 
premiu pentru pace din partea po
porului norvegian, în cadrul unei ce
remonii ce va avea loc la Oslo, la 
30 noiembrie «- informează agen
ția A.P.

„Ecran", un nou satelit pen
tru televiziune, a fost lansat in 
U.R.S.S. Ei are la bord apara
tură ce asigură transmiterea de 
programe in alb-negru și in cu
lori ale televiziunii centrale so
vietice irt rețeaua de instalații 
de recepție colective situate in 
localitățile și așezările din Sibe
ria, inclusiv din extremul nord 
sovietic.

Convorbirile dintre Gre
cia și Turcia în problemele p,a- 
toului continental și spațiului aerian 
al Mării Egee vor fi reluate Ia data 
de 2 noiembrie, s-a anunțat Ia An
kara. Ele se vor desfășura mai întii 
la nivel de experți, după care va 
urma o nouă întâlnire între miniștrii 
de externe ai celor două țări.

In mesajul adresat po
porului tunisian cu priIe1ul 
deschiderii lucrărilor Adunării Na
ționale, președintele Habib Bourgui- 
ba a lansat un apel'la unitate, cerînd 
compatrioților săi să pună mai pre
sus de toate interesul național. Me
sajul. prezentat deputaților de primul 
ministru, Hedi Nouira, atrage atenția 
asupra pericolelor pe care le prezintă 
pentru viitorul țării „încălcările le
galității".

Pe de altă parte, comunicatul in
formează despre formarea Comitetu
lui cvadripartit Egipt-Siria-Arabia 
Saudită-Kuweit care, în coordonare 
cu președintele Sarkis, va veghea la 
respectarea acordurilor de la Cairo. 
Mandatul acestui comitet a fost fi
xat la 90 de zile, începind de la in
trarea în vigoare a încetării focului 
în ’ Liban.

După cum anunță agenția France 
Presse, toate delegațiile, cu excepția 
delegației Irakului, au aprobat hotă- 
ririle Conferinței de la Riad asupra 
problemei libaneze.

Rezoluțiile precizează, pe de altă 
parte, că țările arabe vor contribui, 
potrivit posibilităților lor, la recon
strucția Libanului și anunță crearea 
unui fond special pentru finanțarea 
staționării în Liban a „forțelor de 
securitate" arabe.

Exprimînd satisfacția șefilor de 
stat arabi pentru încetarea vărsării 
de singe în Liban, președintele R.A. 
Egipt. Anwar El Sadat, a apreciat, in 
discursul la încheierea conferinței, 
că rezoluțiile de la Cairo constituie 
„un pas important și esențial" pe 
calea instaurării păcii și reconcilierii 
naționale.

transpunerii în viață a planului de 
pace aprobat de reuniunea arabă la 
nivel înalt de la Cairo. în cadrul 
acestui plan, principala problemă 
care urmează să fie concretizată este 
aceea a componenței forțelor arabe 
de descurajare, ce vor fi dislocate în 
Liban, al căror efectiv a fost stabilit 
la 30 000 militari.

La Sofia s-a deschis sesiunea 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, 
pe a cărei agendă figurează exami
narea planului de dezvoltare social- 
economică a țării pe perioada 1976— 
1980 și a planului pe 1977. Sesiunea 
urmează să adopte bugetul pe 1977 și 
alte legi — relatează agenția B.T.A.

Producția de țiței a mem
brilor O.P.E.C. (Organizația ță
rilor exportatoare de petrol) a spo
rit în prima jumătate a anului 1976 
cu 8,4 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut — informează 
săptămînalul „Middle East Economic 
Survey".

Dintre acestea, Libia și-a spo
rit producția cu 66 la sută, Arabia 
Saudită — cu 21 la sută, Nigeria — 
cu 20 la sută, iar Indonezia — cu 
19 la sută. Potrivit unui studiu în
tocmit de specialiștii O.P.E.C., pen
tru satisfacerea cerințelor mondiale 
de petrol in 1990. țările membre ale 
organizației ar trebui să-și sporească 
producția cu 50 la sută.

Ministerul Apărării al Sta
telor Unite 3 anuntat miercuri că 
va proceda la întărirea efectivelor și 
echipamentului de luptă staționate 
în Europa occidentală, urmind să tri
mită în, 1977 alte 156 de avioane. De 
asemenea, în primăvara viitoare vor 
fi trimiși 3 000 de militari, ceea ce 
va face ca efectivul trupelor ame
ricane din Europa occidentală să 
ajungă la 305 000 oameni.

Afacerea „Lockheed" în 
Spania. Un comunicat oficial pu
blicat' la Madrid anunță suspendarea 
din funcții a unui general și a unui 
colonel din forțele aeriene spaniole, 
suspectați de a fi implicați în prac
ticile de mituire ale companiei con
structoare de avioane „Lockheed". 
Această măsură are un caracter pro
vizoriu, pînă la încheierea anchetei 
asupra activităților ilegale ale firmei 
americane în Spania.

Accident feroviar.în apr°- 
piere de localitatea olandeză Goes 
s-a produs miercuri un accident de 
cale ferată. în urma ciocnirii a două 
trenuri, șapte persoane și-au pierdut 
viața, iar alte zece au fost rănite.

Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S.
în dezbatere — proiectul planului cincinal de dezvoltare a eco

nomiei naționale

La Moscova au început miercuri, 
în prezența lui L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornii, A.N. Kosighin, a altor con
ducători de partid și de stat sovietici, 
lucrările celei de-a cincea sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, a 
prezentat un amplu raport cu privire 
la proiectul planului cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1976—1980 și ăl pla
nului pe 1977, alcătuite în conformi
tate cu prevederile Congresului al 
XXV-Iea al P.C.U.S.

Referindu-se la indicatorii de bază 
ai economiei sovietice, vorbitorul a 
arătat că in cel de-al X-lea cincinal 
venitul național al U.R.S.S. urmează 
să crească cu 26 la sută. Pro
ducția industrială a U.R.S.S. va cu
noaște o creștere de 36 la sută, iar 
producția agricolă — de 16 la sută, 
față de cincinalul precedent,. „Cinci
nalul calității și eficienței", cum a 
fost denumită perioada 1976—1980, va 
marca o creștere cu 25 la sută a pro
ductivității muncii în economia sovie
tică. La capitolul investiții capitale 
în economie se prevede o creștere de 
26 la sută față de ultimul cinci

„Proclamarea așa-zisei independențe a Transkeiului 
este nulă și neavenită**

Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE. — (De la co
respondentul nostru). Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat marți 
seara o rezoluție care respinge pro
clamarea independenței Transkeiu
lui și declară că această ac
țiune „este nulă și neavenită". 
Rezoluția, între ai cărei coautori se 
numără și România, cere tuturor gu
vernelor să refuze să recunoască așa- 
numitul Transkei independent, indi
ferent sub ce formă, să se abțină de 
la orice contact cu acesta sau cu 
alte bantustane și să adopte măsuri 
eficace pentru a împiedica astfel

Comitetul elen de luptă 
pentru desființarea bazelor, 
P.E.A.K.B., cere ca poporul grec să 
fie chemat să hotărască, prin refe
rendum, asupra prezenței bazelor mi
litare străine pe teritoriul Greciei. 
Generalul în retragere G. Koumana- 
kos, președintele comitetului, a de
clarat că „prezența forțelor armate 
străine pe teritoriul Greciei pune în 
pericol independența sa națională. 
Această prezență susține interese po
litice, economice și militare străine, 
care sîpt contrare intereselor poporu
lui grec".

Congresul Partidului Re
înnoirea Iranului ?i~a deschls 
miercuri lucrările la Teheran. Șa- 
hinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr a adresat participanților un 
mesaj în care apreciază rolul acestui 
partid în cadrul societății iraniene. în 
alocuțiunea sa, primul ministru, Amir 
Abbas Hoveyda, s-a referit la dez
voltarea economică a Iranului, la ac
tivitatea și obiectivele partidului.

Liderii sindicali britanici 
au avertizat guvernul laburist că se 
opun operării unor noi reduceri în 
domeniul cheltuielilor publice. La în
cheierea unei întilniri pe care a a- 
vut-o cu primul ministru. James 
Callaghan, ministrul de finanțe, Den
nis Healey, și alți membri ai cabi
netului, secretarul general al Confe
derației sindicale (T.U.C.), Len Mur
ray, a declarat că sindicatele se opun 
unei asemenea reduceri, deoarece ea 
ar determina „înghețarea resurselor, 
creșterea șomajului și inchiderea a 
numeroase uzine".

Miniștrii agriculturii și 
ai finanțelor din țările 
C.E.E. ?’"au încheiat lucrările fără 

a modifica „sistemul sumelor com
pensatorii", prin care C.E.E. subven
ționează importurile britanice de pro
duse agricole (la cota de 40 la sută 
din valoarea lor — 1.5 milioane lire 
pe zi), pentru a compensa scăderea 
puterii de cumpărare a lirei sterli
ne. Guvernul de la Londra, scrie 
A.F.P., s-a opus oricărei schimbări a 
acestui mecanism, pentru a nu de
termina o nouă sporire a costului vie
ții in Marea Britanie.

A încetat din viață, tn 
vîrstă de 79 de ani. pictorul brazilian 
Emiliano di Cavalcanti, una dintre 
cele mai proeminente personalități 
ale vieții artistice și culturale a Bra
ziliei, din ultima jumătate de veac. 

nal. Cîteva din „cotele" pe care 
economia sovietică le va atinge in 
anul 1980 : 1 380 miliarde kilowați/orâ 
energie electrică. 640 milioane tone de 
țiței, 168 500 000 tone de oțel, 
143 000 000 tone de Îngrășăminte mi
nerale, 2 296 600 automobile etc. Circa 
20 000 de noi articole vor fi asimilate 
de industrie în anii cincinalului al 
X-lea. „Dezvoltarea industriei socia
liste — arăta N. Baibakov — se va 
caracteriza în cel de-al X-lea cincinal 
prin cele mai înalte creșteri absolute 
din istoria țării la principalele ge
nuri de produse".

în acest cincinal, suprafața locatl- 
vă va spori cu 550 000 000 m.p. Se pre
vede ca în acești ani remunerația me
die a muncitorilor și funcționarilor să 
aiungă la 170 ruble lunar, sporind cu 
17 la sută, iar veniturile medii ale 
țăranilor colhoznici la 116 ruble lunar, 
crescind cu 26 la sută. Volumul co
merțului exterior al U.R.S.S. urmea
ză să crească cu 33,5 la sută.

Raportul cu privire la bugetul pe 
anul 1977 și executarea bugetului pe 
1975 a fost prezentat de Vasili Gar
buzov, ministrul finanțelor.

Laurentiu DUȚA
Moscova 

de contacte ale unor persoane fi
zice, societăți și alte instituții aflat* 
sub jurisdicția lor.

Documentul condamnă cu fermi
tate, totodată, crearea de bantusta
ne, apreclindu-se că ele „urmăresc 
să consolideze politica inumană de 
apartheid, șă distrugă integritatea 
teritorială a țării, să perpetueze do
minația minorității albe și să depo
sedeze populația africană din R.S.A. 
de drepturile sale inalienabile".

Pusă la vot, rezoluția a înregis
trat o singură abținere — cea a de
legatului S.U.A.

Dezarmarea — 
problemă prioritară 

pe agenda 
sesiunii UNESCO

NAIROBI 27 (Agerpres). — La 
Nairobi continuă lucrările celei dc-a 
19-a conferințe generale a UNESCO. 
In ședința de miercuri dimineața, 
participanții au ales 'în funcția de 
președinte al ’sesiunii"- pe ministrul 
educației al Kenyei, Taaitta Toweett.

Participanții la sesiune au aprobat 
o amplă ordine de zi, în cuprinsul 
căreia figurează o serie de proiecte 
de rezoluții privitoare la sporirea ro
lului UNESCO în promovarea curen
telor de opinie favorabile încetării 
cursei înarmărilor, reducerii bugetelor 
militare și trecerii la dezarmare. Prin
tre diversele probleme abordate de 
vorbitori s-au aflat, de asemenea, 
cele privind situația din țările Afri
cii australe, unde se manifestă poli
tica de colonialism și rasism, situație 
apreciată ca fiind fundamental con
trară principiilor pe care se înte
meiază UNESCO.

„Colții balaurului", aceasta este ex
plicația desenului de mai sus, re
produs din ziarul american „Washing
ton Post". Desenul sugereazâ expre
siv primejdia ce planeazâ asupra 
omenirii, ca urmare a cursei conti
nue a înarmărilor nucleare, care pri- 
mejduiesc întreaga lume, însăși viața 

pe planeta noastră

• CENTENARUL 
ANNA DE NOAILLES. 
Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea scriitoarei 
franceze de origine română 
Anna de Noailles (născută Brîn- 
coveanu), la Biblioteca națională 
din Franța a fost organizată o 
expoziție omagială de manuscri
se. Au fost, de asemenea, reti
părite o culegere de poeme — 
deosebit de apreciate, la vremea 
lor, de Cocteau și de Proust — 
și volumul autobiografic „Car
tea vieții mele" ; poșta franceză 
a emis, totodată, un timbru 
special. într-un amplu articol 
consacrat scriitoarei — prima 
femeie din Franța căreia i s-a 
decernat titlul de comandor al 
Legiunii de onoare — „Le 
Monde" subliniază atitudinea 
civică a Annei de Noailles, care 
a luat apărarea lui Dreyfus, iar 
în timpul primului război mon
dial și-a exprimat într-un poem 
Indignarea față de asasinarea 
militantului socialist Jean Jau- 
res.

• MINICALCU- 
LATOARELE IN TE
LECOMUNICAȚII. Aceas' 
ta a fost tema „Zilelor teleco
municațiilor", care s-au desfășu
rat recent la Florența, sub e- 
gida asociației italiene a exper- 
ților în telecomunicații și a fe
derației inginerilor de speciali
tate din țările Pieței comune. 
Principala concluzie : datorită 
miniaturizării, ca urmare, in 
special, a introducerii așa-numi- 
telor pastile („chips") cu circuite 
integrate, în fața telecomunica
țiilor se deschid perspective ne
bănuite, nefiind departe ziua 
cînd un abonat telefonic va pu
tea obține, practic, instantaneu, 
legătura cu orice punct al glo
bului.

• CIT PREȚUIEȘTE 
(BIOCHIMIC) UN OM ? 
Potrivit unui calcul făcut cind- 
va în Statele Unite, elementele 
chimice (carbon, hidrogen, fier, 
calciu etc.) care alcătuiesc cor
pul unui om de dimensiuni mij
locii valorează împreună mai 

puțin de un dolar (97 de cenți). 
Biochimistul J. Morowitz, de la 
Universitatea Yale, consideră 
însă mult mai edificator prețul 
substanțelor complexe sintetiza
te în organism — incepînd cu 
hemoglobina, bunăoară, și pină 
Ia Unii hormoni : ca foliculina 
ori prolactina. El nu s-a ghidat 
după costul produselor similare 
realizate în laboratoare, ci după 
consumul de „materie primă" și 
energie biologică necesare com
plicatelor procese metabolice și 
hormonale care duc la formarea 
acestor substanțe. Rezultatul : 
un „om mediu" valorează șase 
milioane de dolari.

• INJECȚII FĂRĂ... 
AC. Durerea provocată pa- 
cienților, necesitatea unei dez
infectări riguroase înainte de 
folosire, timpul pierdut cu ajus
tarea acului în seringă, toate a- 
ceste inconveniente ale metodei 
clasice de injectare pot fi înlă
turate prin folosirea unei noi 
metode elaborate de Institutul 
de chirurgie clinică și experi
mentală din Moscova. Medica
mentul țișnește, sub presiune,

dintr-un injector cu un diametru 
de 20—25 ori inferior diametru
lui acului. Injectorul poate efec
tua o „normă" de 600—700 de 
injecții indolore pe oră. Un alt 
avantaj apreciabil : probabilita
tea de atingere a terminațiilor 
nervoase este mult mai mică.

• EXPLICAȚIA ȘTIIN
ȚIFICĂ A UNUI MIRA
COL MEDIEVAL. -° tortâ 
uriașă s-a aprins pe supra
fața Lunii,. împrăștiind pe o 
mare distanță foc, seîntei și 
tăciuni". Această relatare din- 
tr-o cronică medievală consem
na un fenomen cosmic care, la 
acea dată — 18 iunie 1178 — i-a 
înfricoșat pe oameni, aceștia 
crezîndu-se martorii unei „mi
nuni". Explicația științifică este, 
firește, alta. După cum s-a co
municat în cadrul unui congres 
asupra meteoriților ținut la Le- 
hight University (S.U.A.), după 
toate probabilitățile, fenomenele 

amintite au fost rezultatul im
pactului dintre un meteorit gi
gant și Lună, în urma căruia a 
luat naștere craterul uriaș pur- 
tind azi numele lui Giordano 
Bruno.

• LUMEA VIKINGI
LOR. Profesorul danez R. 
Ramskov, de la Muzeul na
țional din Copenhaga, a declarat, 
pe baza unor îndelungate studii, 
că vikingii erau nu numai răz
boinici temerari, așa Cum smt 
îndeobște cunoscuți, ci și buni 
agricultori și negustori, avind o 
organizare socială foarte evo
luată pentru vremea aceea. Stu
diind o serie de vestigii, profe
sorul danez a ajuns la conclu
zia că ei cunoșteau procedee 
înaintate de obținere a metale
lor. Multe noțiuni referitoare la 
obiceiurile vikingilor nu sint a- 
devărate, a declarat el. De pildă, 
vikingii nu purtau căști împo
dobite cu coarne de bou. așa 
cum sînt înfățișați adesea în fil
me și cărți.

• PACHIDERMELE 
CARE „ADUC PLOAIA". 
Elefanții s-au dovedit a fi ve
ritabili meteorologi ai sava
nei. Această calitate a lor a 
fost descoperită de zoologul el
vețian W. Leuthold, care a stu
diat, timp de doi ani, modul de 
viață al pachidermelor din re
zervația naturală , Tsavo din 
Kenya. 22 de elefanți au' fost 
prevăzuți cu mici radioemiță- 
toare, care au făcut posibilă 
urmărirea lor pas cu pas. S-a 
observat, astfel, că elefanții se 
limitează, in timpul sezonului 
secetos, la zone mai restrînse, 
in apropierea apei ; în cel plo
ios, în schimb, încep o adevă
rată migrație pe suprafețe în
tinse, îndreptindu-se invariabil 
în direcția unde „adulmecă" 
ploaia — și unde, implicit, le 
este asigurată hrana. Așadar, 
parafrazînd titlul unei piese cu
noscute, se poate spune că paș
nicele pachiderme „aduc ploaia".

• MUZEUL EDGAR 
WALLACE. Penelope Wal
lace, fiica renumitului autor 

englez de romane polițiste, a 
inaugurat recent, într-un local 
de consum din Londra, un mu
zeu dedicat tatălui ei. Localul 
este situat în imediata apropiere 
de Fleet Street, strada unde 
se află redacțiile principalelor 
ziare londoneze și unde Edgar 
Wallace, ca tînăr reporter, a fă
cut primii pași în arta scri
sului. Printre exponate se nu
mără 160 de titluri de ' cărți 
din cele 173 scrise de Wallace, 
numeroase fotografii, manu
scrise, bastonul de care nu s-a 
despărțit ani de-a rîndul etc. 
Edgar Wallace a murit in 1932, 
la Hollywood, in virstă de 57 
de ani.

© O GREFĂ DE PAN
CREAS a fost efectuată, 
miercuri, la un spital din Lyon 
(Franța). A fost transplantată 
numai partea internă a pan
creasului care secretă insulina. 
Este pentru prima dată cînd 
reușește o astfel de operație. 
Dacă se va dovedi că interven
ția poate asigura supraviețuirea 
bolnavului pe o perioadă mai 
mare de timp, s-ar putea reali
za un important pas spre salva

rea bolnavilor de diabet ajunși 
în faze acute.

• PRIMELE AJUTOA
RE LA TIMP. imitarea 
vitezei pe șdsele în numeroase 
țări a avut ca rezultat reducerea 
apreciabilă a numărului de ac
cidente, totuși acestea continuă 
să se mențină la o cotă ridicată 
și uneori trece mult timp pină 
la acordarea primului ajutor sau 
a asistenței tehnice. Pentru în
lăturarea acestei situații, cunos
cuta firmă vest-germană „Tele- 
funken" propune dotarea auto
mobilelor cu radioemițătoare cu 
o rază limitată de acțiune care 
să transmită patru feluri de 
semnale indicînd : „rănire", „pa
gube materiale" , „alte situații 
grave" sau pur și simplu cazu
rile de pană. S-a calculat că 
pentru acoperirea teritoriului 
R.F.G. sint necesare 3 000 de 
stații releu în vederea retrans
miterii mesajelor. Potrivit sta
tisticilor oficiale vest-germane, 
zilnic, în medie, trei accidentați 
grav pe șosele așteaptă mai 
mult de o jumătate de oră pri
mele ajutoare, acest răstimp 
puțind fi, adesea, fatal.
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