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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă dimineață, pe Rinaldo Ossola, ministrul comerțului exterior al Italiei, care face o vizită în țara noastră.Â participat tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la , București.Ministrul italian a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui Republicii Italiene, Giovanni Leone, și a primului ministru, Giulio Andreotti.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Giovanni Leone și primului ministru Giulio Andreotti salutul său și cele mai bune urări.în timpul întrevederii s-a apreciat cu satisfacție faptul că relațiile dintre România și Italia cunosc o evoluție rodnică și multilaterală, avînd la bază măsurile importante stabilite de președinții celor două țări cu prilejul convorbirilor oficiale avute, în anul 1973, la Roma.Președintele Nicolae Ceaușescu și ministrul Rinaldo Ossola au examinat, în acest cadru, aspecte ale colaborării economice, subliniind creșterea ponderii ei în ansamblul conlu

crării prietenești româno-italiene. Schimbul de vederi a relevat dorința de a se valorifica cit mai deplin condițiile favorabile existente pentru intensificarea și diversificarea legăturilor comerciale, pentru extinderea sferei și a formelor de cooperare în industrie, pe tărîm tehnico-științific și în alte domenii de interes reciproc. S-a arătat că amplificarea și aprofundarea acestor raporturi de colaborare influențează pozitiv dezvoltarea bunelor relații româno-italiene, slujesc progresului economic al ambelor țări, cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

„ZIUA RECOLTEI11 

prețuire a muncii pe ogoare, 
imbold la noi înfăptuiri 

pentru progresul necontenit 
al agriculturii noastre socialiste

Trebuie să facem totul ca cincinalul 1976-1980 să fie nu numai cincinalul 
revoluției tehnico-științifice, dar și cincinalul care să ducă la o transformare 
radicală a agriculturii noastre, la modernizarea ei, la situarea României în 
rîndul țărilor cu agricultura cea mai înaintată.

NICOLAE CEAUȘESCU

CRONICA LUNII OCTOMBRIE

Activitate intensâ pe șantierul Combinatului de articole tehnice din cauciuc JilavaSărbătoare tradițională a țărănimii noastre, a întregului popor, „Ziua recoltei" se desfășoară astăzi sub semnul înaltei prețuiri pe care o acordă partidul și statul nostru hărniciei oamenilor muncii de pe ogoare și in atmosfera de fermă hotărire a milioanelor de locuitori ai satelor de a înfăptui neabătut politica partidului de dezvoltare intensivă și modernizare a agriculturii — ramură de bază a economiei noastre, cu rol important în creșterea avuției naționale, în ridicarea bunăstării poporului.Trecind în revistă, ca în fiecare an; marile realizări dobîndite prin traducerea în viață a politicii agrare a partidului, avem satisfacția de a vedea pretutindeni pe întinsul patriei progresele realizate în făurirea unei agriculturi moderne, intensive, de mare randament, dotată cu o tehnică avansată, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, capabilă să asigure cantități din ce în ce mai mari de produse agroali- mentare necesare bunei aprovizionări a populației, satisfacerii cerințelor crescîhde ale economiei țării.

Și în acest prim an al cincinalului, datorită sprijinului de zi cu zi al partidului și statului nostru, datorită investițiilor pentru extinderea mecanizării, chimizării și irigațiilor, dar, mai ales, datorită vredniciei țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, a mecanizatorilor și specialiștilor, rezultatele obținute în agricultura noastră sînt bune. Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită recent la adunarea populară de la Satu-Mare, producția agricolă din acest an este cu mult superioară celei de anul trecut, fiind cea mai bună recoltă agricolă din istoria României și constituind o dovadă elocventă a justeței politicii agrare a partidului nostru, a profundului realism al obiectivelor cuprinse în planul cincinal, a bogatelor resurse de care dispune agricultura pentru sporirea continuă a producțiilor și, implicit, pentru creșterea contribuției sale la dezvoltarea economiei naționale, la îmbunătățirea nivelului de trai al poporului.Recolta acestui an este rodul eforturilor încordate, pline de sirguință

șl pricepere, depuse de oamenii muncii de la sate de-a lungul întregului an. din primăvară pînă in toamnă. Oricit de multe ar fi noutățile tehnice introduse de știința modernă, oricit de mari ar fi înlesnirile aduse efortului fizic, se știe că munca în agricultură solicită încă mari energii umane și că, fără dăruirea neprecupețită a tuturor forțelor și capacităților, nu se pot obține randamentele înalte cerute de mărețele obiective pe care ni Ie propunem. Această toamnă — cu intemperiile ei mult mai timpurii decît in alți ani — a scos și mai mult în relief abnegația și dăruirea fără preget a tuturor oamenilor agriculturii noastre socialiste, rodnicia îndemnului și exemplului de zi cu zi al comuniștilor, care au știut să zeze toate forțele țărănimii, cei ce locuiesc la sate pentru ge cît mai grabnic întreaga . _ .... fără a se pierde nici un grăunte, nici o legumă, nici un fruct.Sărbătorim această „Zi a recoltei" prin muncă pasionată și bine organizată spre a aduna în marele hambar al țării întreaga recoltă a acestui

mobili- pe toți a strin- recoltă,

prim an al cincinalului. în agricultură mai este de executat un mare volum de lucrări : trebuie strînsă și transportată recolta de porumb de pe o. importantă spurafață cultivată, mai sînt de recoltat însemnate cantități de sfeclă și de arat milioane de hectare care urmează să fie în- șămînțate în primăvară. Iată de ce în acest an „Ziua recoltei" are un pronunțat caracter de lucru.Membrii multor cooperative agricole, mecanizatorii au hotărît ca, in această zi, să obțină rezultate-record la strîngerea recoltei, la executarea celorlalte lucrări de sezon. Din a- ceasta vor cîștiga, desigur, agricultura, economia țării, fiecare țăran cooperator în parte. A răspunde prin eforturi neprecupețite, prin concrete la însuflețitoarea a partidului de a încheia stringerea și depozitare? roadelor acesteî toamne, a prin toate mijloacele o bază puternică pentru și mai mari succese în anul viitor înseamnă pentru toți cei ce muncesc în agricultură a aduce cel mai -frumos, mai jnirpos omagiu „Zilei recoltei** 1

realizări chemare grabnic tuturor asigura

învățămintele unei toamneNeașteptatul vîrtej al intemperiilor nu-l descurajează pe omul obișnuit cu armonia celor patru anotimpuri. Se spune ; iarna sufletului, vara speranței, toamna iubirii etc. Meteorologia, clima, relieful planetei au creat un întreg sistem de simboluri literare. lucruri știute, uitate. Din cartea de cetire îmi amintesc laconica și atît de sugestiva scară a climei la noi : iernile sint aspre și geroase, verile călduroase, primăve- rile și toamnele blîn- de. Parcă așa și erau. De fapt, așa sînt și acum, dar ceva în eternitatea ritmului cosmic s-a schimbat.Marea schimbare se petrece însă în spiritul omului. Acolo, liniștea intră în rezonanță cu sentimentul datoriei. Vechea teamă de singurătate temenească, firește, excesiv literaturizată) se diminuează mult în contact cu un sentiment de solidaritate reală ivit în procesul muncii colective. O grandioasă experiență

a revoluției în România este fără îndoială aceea a formării cultului muncii. Să nu disprețuiești nici una din formele muncii. Oricine ai fi, să știi că numai munca ne face egali în lumea noastră. Cred că un prag important în dezvoltare este trecut atunci cînd începe să dispară prejudecata că o muncă este mai puțin importantă decît alta. Dacă savantul respectă munca strungarului și brutarul munca artistului,atunci, da, fiecare poate atinge în îndeletnicirea lui treapta cea mai de sus.Cît de simplu exprimă tovarășul Ceaușescu acest adevăr important în cuvintele spuse pe tonul unui prieten apropiat țăranilor din Văleni, care întîmpină iarna neașteptată printr-un efort comun : „Foarte 
bine, nimeni nu se 
îmbolnăvește de mun
că I Să facem totul și 
să stringem întreaga 
recoltă !“. Era marți, 19 octombrie, a doua zi după neașteptatul

îngheț din cea mai blindă lună a toamnei. O zi pe care secretarul general a petrecut-o în mijlocul țăranilor, ieșiți cu mic, cu mare la cules. Țara întreagă l-a putut vedea îmbrăcat in haină de lucru, călcînd peste miriștile noroioase, cîntărind în palme boabele grele de porumb. Minunat exemplu de viață trăită nu după seci tipare, ci ur- mînd legile ei adinei, firești, luminate de noua știință a revoluției.Iată cum, zile grele, de nimeni dorite și chemate, devin pilde vii ale unanimității. Dilema unui- cunoscut personaj literar din secolul nostru între solidar și solitar își pierde importanta problematică și astfel se arată zorii unei morale noi. Sigur, pentru munca noastră avem nevoie de zile liniștite și pace în suflete. Dar este de înțeles că tre-
Georqe BA LAI ȚA
(Continuare 
în pag. a Il-a)

ACȚIUNI CONCRETE, EFICIENTE 
PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI

DE SISTEMATIZARE TERITORIALA

Un succes al colectivelor 

industriale din Ploiești 

Planul producției fizice 
pe 10 luni îndeplinit 

cu cinci zile mai devremeColectivele unităților industriale din municipiul Ploiești, angajate în- tr-o susținută întrecere de hărnicie, au realizat cu cinci zile mai devreme planul producției fizice pe 10 luni ale acestui an. Acest avans de timp dă posibilitatea să se obțină peste plan importante cantități de benzine, uleiuri minerale, produse aromate și petrochimice, utilaj chimic, petrolier, tehnologic, material refractar și de construcție, rulmenți speciali, sape de foraj, articole de uz casnic și sanitare ș.a. Acest însemnat spor de producție fizică se obține pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care se înregistrează o depășire a planului de peste 3 600 lei pe fiecare angajat. Cele mai bune rezultate în domeniul îndeplinirii planului producției fizice, pe sortimente, și al respectării întocmai a contractelor economice încheiate le-au obținut colectivele de la combinatele petrochimice Brazi și Teleajen, rafinăriile Ploiești Sud și „Vega“, întreprinderea „1 Mai" și aceea de uti
laj chimic. (Constantin Căpraru).

Pe platforma industrială a Piperei, in sala elegantului club al producătorilor de mobilă, vreo 400 de muncitori, mai toți tineri, s-au intîlnit, deunăzi, după ieșirea din primul schimb, cu un colectiv al teatrului „Lucia Sturdza Bu- landra". întilnirea a depășit obișnuitul dialog între actorul de pe scenă și spectatorul din sală, intrucît un asemenea dialog a existat chiar pe scenă, actorii Municipalului evoluînd, în cadrul unui recital de versuri și muzică. împreună cu grupul vocal și cu recitatorii liceului în care sînt pregătiți viitorii muncitori ai fabricii.Au apărut — în ordinea în care au fost prezentați de directoarea clubului. Lucia Marinescu — următorii interpreți : Dinu Dumitrescu, Jean Re- der, Rodica Suciu, Ion Caramitru, grupul vocal al elevilor, apoi Maria Gligor, N. Ma- vrodin, Ion Besoiu, Florian Pittiș, un grup folk și Toma Cara-

centre urși so-te, precum și a noibane, creșterea economică ciaiă a satelor, sporirea gradului de dotare social-culturală și teh- nico-edilitară a
Repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării, dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor, orașelor și rea unor condiții viață materială și spirituală pentru toți cetățenii patriei constituie laturi fundamentale ale politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și do înaintare a României spre comunism.în politicii de dezvoltare brată a localităților, rol deosebit revine sistematizării, menită să asigure coordonarea unitară a tuturor activităților pe ansamblul economiei, pe ramuri și în profil teritorial. In acest sens, în deplină concordanță cu Programul partidului,

comunelor, crea- cît mai bune de
Legea sistematizării stabilește un vast program de acțiune privind organizarea și amenajarea, pe bază de plan, a localităților, în strînsă concordanță cu progresul economic și so

Prahova, Galați

echili-tuturor _ un revine
realizarea
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Angajamentul cooperatorilor din Furculești, județul Teleorman, de a încheia recoltatul porumbului pînâ la „Ziua 
recoltei" a fost îndeplinit cu un avans de douâ zile. Acum, toate forțele sînt concentrate la transportul știuleților 

și eliberarea terenului. Foto : s. Cristian

CULESUL PORUMBULUI
Stadiul lucrărilor la 30 octombrie 

în județele Brăila, Buzău, Botoșani,

PRELIMINARII IA FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTARE ROMÂNIEI"
giu. Recitalul a fost ascultat cu generoasă participare emoțională ; s-a aplaudat copios, s-a tăcut adînc la momentele dramatice și s-a rîs nestăvi-

s-a ales pînă la urmă decît cu amintirea u- nui refren „tragic", singurul rostit mai din piept și mai cu convingere, pe cit de straniu, pe atît de... me-
festare rămîne însă ciștigul important al unei după-amieze cultural-educative de frumoasă ținută, al unei bune experiențe pentru organizatori (or-

întîlni cu spectatorul la el acasă, la locui lui de muncă, de a-i privi privirea îndreptată spre tine cu prețuire și încredere, de a trăi, împreună cu
Un spectacol frumos, 

educativ și... semnificativ 
Actori ai „Municipalului", împreună cu numeroși artiști 

amatori - pe scena de Ia Pipera

lit la cele comice. De asemenea, publicul a dovedit înțelegere și răbdare de gazdă bună în cazul prea lungului și prea monotonului moment al grupului folk — invitat de teatru — moment bine susținut instrumental, dar cu textul rostit fără vigoare și fără dicție, incit sala nu

morabil : „Doamne,pentru ce nu pot / Să-mi dau una peste bot ?“ (La asemenea întrebare, caragiales- cul vesel răspuns : „Ba poți !“, izvorit spontan din gura u- nui june spectator, a avut caracterul unui cordial punct de vedere critic).Din întreaga mani-

ganizațiile de partid ale întreprinderii și teatrului, sprijinite direct, la fața locului, de comitetul de partid al sectorului 2) și al unei îmbogățiri sufletești pe care au simțit-o toți partici- panții. „Nimic nu poate egala, ne mărturisea artistul Toma Ca- ragiu, bucuria de a te

el, fiorul prezenței pe aceeași scenă — și de a dobîndi, din toate acestea, certitudinea că, miine, cel care ți-a fost astăzi gazdă te va căuta la teatru nu doar ca pe un nume de pe afiș, ci ca pe un prieten, ca pe un tovarăș de ideal".Ar mai fi de spus

din județul TELEORMAN
Cornel ONESCU

prim-secretar al Comitetului județean de partid Teleorman

cial general, restrîngerea perimetrelor construibile la strictul necesar, transformarea unor așezări rurale în orășele agroindustriale sau agricole, ridicarea întregii activități economice, sociale'și culturale a satelor și apropierea treptată a condițiilor viață de cele din orașe.Pentru rezolvarea acestor Comitetul județean de partid siliul popular al județului Teleorman au luat în considerare, pe lingă obiectivele stabilite la nivelul întregii economii naționale, și particularitățile sociale, economice și demografice locale, prezența și răspîndirea în teritoriu a bogățiilor naturale, gradul actual de dezvoltare a orașelor, distribuția populației și a rețelei de localități. resursele de forță de muncă și folosirea acestora, factorii pedoclimatici, rețeaua hidrografică și căile de comunicație etc. Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost elaborate schițe și machete, detalii de sistematizare pentru zonele centrale ale tuturor orașelor și comunelor, care dau o imagirie de ansamblu asupra perspectivelor de dezvoltare a localităților. Pentru definitivarea lor. în fiecare oraș și comună au avut loc — în sesiunile consiliilor populare și adunări cetățenești — dezbateri la care au participat mii de activiști de partid și de stat, ar- hitecți, specialiști din alte domenii și cetățeni care au venit cu propuneri și sugestii valoroase. Pe baza acestei consultări largi, democratice, . organele locale ale puterii de stat au adoptat cele mai bune soluții, rod al . înțelepciunii colective, menite să asigure . dezvoltarea orașelor existen-

lor desarcini, și Con-

că manifestarea de la Pipera nu este singura în programul Municipalului (mai sînt programate acțiuni similare la „Vulcan", la Teatrul ’ popular din Tîrgoviște etc.) și că acest program face parte dintr-un amplu plan al forurilor culturale ale Capitalei, cuprinzînd toate instituțiile de spectacol bucureștene. De pildă, la ora cind se desfășura acest recital, in altă întreprindere — la „23 August" — era programată repetiția la un amplu montaj de literatură politico- patriotică ,în a cărui distribuție sînt cuprinși actori amatori din întreprindere și reputați artiști ai primei scene a țării. Un început cu frumoase perspective, care cuprinde întreaga noastră mișcare teatrală (vești similare ne-au sosit și din alte localități), argumentînd concret afirmația că, de fapt, Festivalul național „Cîntare României" a și început.
Petre DRAGU

tuturor localităților, în rezolvarea a- cestor probleme au fost — și sint în continuare — necesare eforturi mari, mai ales dacă ne gîndim că așezările urbane teleormăne- ne aveau, secol XX, tul unor cu clădiri te, lipsite țele de apă și canalizare, de drumuri și trotuare modernizate. Ho- schimbarea unor a-

în plin aspec- tîrguri modes- de re-
tărîtoare pentru semenea stări de lucruri este politica partidului în domeniul împărțirii administrativ-teritoiiale, al repartizării judicioase a forțelor de producție și dezvoltării într-un ritm mai susținut a tuturor județelor și localităților rămase în urmă.Avînd în vedere particularitățile specifice ale județului. în cele cinci orașe ale sale s-au luat măsuri pentru folosirea cit mai intensă a suprafețelor de teren existente în cadrul perimetrelor construibile. limitarea extinderii acestora prin ocuparea suprafețelor libere și reconsiderarea u- tilizării actuale a unor spații. Soluția adoptată în acest sens constă tocmai în sporirea densității construcțiilor, alegerea regimului rațional de înălțime a clădirilor, ținînd seama de folosirea optimă a terenului, de volumul demolărilor pentru eliberarea amplasamentelor, de costul lucrărilor edilitare, precum și de mărimea, caracterul și rolul în perspectivă al fiecărei localități. Ca urmare, au apărut orașe moderne, cu construcții de cinci și zece niveluri, avînd un grad sporit de dotări social-culturale, o personalitate distinctă. Realizarea întocmai a măsurilor stabilite, în consens cu prevederile Legii sistematizării, a dus la amplasarea noilor zone compacte, din centru gini, la evitarea alocării duri suplimentare pentru rea șantierelor și la folosirea intensivă a utilajelor, la diminuarea cazu-

edificii In spre mar- unor fon- organiza-
(Continuare în pag. a Il-a)

Cu prilejul alegerii tovarășului Erich Honecker

în funcția de președinte al Consiliului de Stat

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general

al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Democrate GermanaStimate tovarășe Honecker,îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, să vă adresez călduroase felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al=Re- publicii Democrate Germane.Constatăm cu satisfacție că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania se dezvoltă și se întăresc continuu, în interesul și spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului a progresului și păcii. în acest context, doresc să apreciez în mod deosebit activitatea pe care o desfășurați și contribuția pe care ați adus-o și o aduceți la promovarea bunelor relații dintre țările, partidele și popoarele noastre.îmi exprim convingerea că și în viitor relațiile de prietenie, solidaritate și conlucrare rodnică statornicite între cele două țări și popoare ale noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, înscriindu-se ca o contribuție concretă la întărirea colaborării țărilor socialiste, la adîncirea cooperării și asigurarea securității și păcii în Europa și în întreaga lume.Vă doresc, dragă tovarășe Honecker, multă sănătate și fericire, noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste dezvoltate, in ’ înflorirea continuă a Republicii Democrate Germane.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Românit
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Imagini de muncâ din zilele acestei toamne

Retrospectiva evenimentelor petrecute în țara noastră în cursul lunii octombrie relevă că încheiem o perioadă de intensă activitate pe toate planurile — politic, economic, cultural-educativ. Și aceasta a fost o lună de muncă avîntată, care, a pus în evidență, deosebit de puternic, hotărirea cu care partidul și masele largi ale oamenilor muncii, întregul popor acționează în toate domeniile pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea, a prevederilor primului an al actualului cincinal.Ca evenimente de cea mai mare importanță ale acestei luni s-au Înscris VIZITELE DE LUCRU ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, IN NUMEROASE ZONE ALE ȚĂRII, PARTICIPAREA LA O SERIE DE IMPORTANTE MANIFESTĂRI, cum au fost Consfătuirea pe țară a cadrelor didactice din domeniul științelor sociale și al învățămîntului politico-ideologic, inaugurarea noului edificiu al Academiei „Ștefan Gheorghiu*', deschiderea oficială a Tirgului internațional București.Ansamblul acestor activități atît de variate evidențiază o dată mai mult concepția democratică a secretarului general al partidului asupra muncii de conducere, avind drept premisă contactul direct cu realitățile, cu oamenii muncii, consacrarea unei importante părți a timpului de muncă examinării concrete, la fața locului, a modului in care se înfăptuiesc hotărîrile partidului, De altfel, este semnificativ pentru importanța acordată contactului cu terenul însuși faptul că numai într-o singură lună — în condițiile unei agende de lucru încărcate și prin întîlnirile și convorbirile oficiale cu mai mulți șefi de state și alte personalități ale vieții politice, economice, științifice și culturale de peste hotare — secretarul general al partidului a făcut 11 vizite de lucru în județe ale țării j- Mureș Prahova, Harghita, Teleorman, Olt, Argeș, Sălaj, Alba, Satu-Mare, Bistrița- Năsăud și în Capitală. Se poate a- firma că o asemenea organizare a timpului constituie un înalt exemplu pentru fiecare activist de partid și de stat, ca stil de lucru de natură să asigure adoptarea unor soluții judicioase, un sprijin concret și eficient în rezolvarea sarcinilor stabilite de partid.Desigur, în funcție de specificul și sarcinile fiecărui județ sau sector de activitate au fost abordate o mare varietate de probleme. Dacă ar fi să degajăm însă elementele comune s-ar putea spune că o trăsătură general valabilă a consti- tuit-o preocuparea pentru mobili- i'" zarea integrală a potențialului pro- ductiv al județelor, pentru valorificarea superioară a resurselor eeo- 
f nomiei naționale. Aceste preocupări Vși-au găsit expresie deopotrivă în analizele întreprinse pe noile platforme industriale ale municipiului Miercurea Ciuc, în jalonarea unor ample coordonate pentru dezvoltarea întregului ținut al Țării Moților, în precizarea căilor de acțiune pentru accelerarea dezvoltării economice a unor județe cum sint Sălaj, Bistrița-Năsăud sau Satu-Mare care, în cursul acestui cincinal, urmează să realizeze adevărate salturi în creșterea producției industriale.Cu aceste prilejuri au fost relevate marile progrese obținute în dezvoltarea tuturor zonelor țării, importantele realizări din ultimul timp — ca o caracteristică majoră a lunii octombrie MUNCA HARNICA, TĂ DE BUNE A COLECTIVELOR PRINDERILE INDUSTRIALE. A- cum, cînd au mai rămas doar două luni pînă la sfîrșitul anului, se poate aprecia rodnicia eforturilor depuse de oamenii muncii pentru Îndeplinirea sarcinilor acestui prim an al actualului cincinal. La sfîrșitul primelor 9 luni, producția industrială crescuse într-un ritm de peste 11 la sută, față de 10,2 lâ sută cît s-a stabilit prin Legea pla

înscriindu-se ÎNCUNUNA- REZULTATE DIN INTRE-

nului cincinal și de 8—9 la sută cit prevăzuseră Directivele Congresului al XI-lea al partidului. De pe acum, sute și sute de întreprinderi Înregistrează însemnate depășiri ale sarcinilor de plan, raportînd Îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe întregul an. Pe ansamblul industriei numai producția suplimentară însumează peste 8 miliarde lei, ceea ce echivalează cu jumătate din producția României anului 1948.însemnate obținute de industria noastră și-au găsit o vie i1. -rar'1 îr> desfășurarea TÎRGU- LUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI. S-au evidențiat, o dată in plus, cu acest prilej progresele realizate în dezvoltarea și modernizarea industriei noastre socialiste prin introducerea largă a cuceririlor progresului tehnic, concomitent cu preocuparea pentru extinderea continuă a relațiilor de colaborare economică cu toate statele.Pe cit de evidente sint rezultatele de pînă acum, pe atît de adevărat este și faptul că pretutindeni există încă posibilități de amplificare a succeselor. Tocmai de aceea 
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sînt de o deosebită actualitate pentru toate colectivele de muncă din industrie indicațiile date de secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru, de a se soluționa neîntîrziat unele probleme privind utilizarea mai intensă a mașinilor și capacităților de producție, mai buna folosire a timou- lui de lucru, valorificarea superioară a materiilor prime, ridicarea parametrilor calitativi ai produselor. sporirea productivității muncii.în condițiile dezvoltării puternice a industriei, continuă să aibă o însemnătate deosebită pentru avîntul întregii economii naționale ACTIVITATEA ÎN AGRICULTURA. Desigur, sărbătorirea „Zilei recoltei" va prilejui o trecere în revistă și un bilanț al rezultatelor obținute în agricultură. Faptul anunțat de tovarășul Nicolae Ceaușescu că anul acesta vom avea cea mai bogată recoltă din istoria țării este deosebit de îmbucurător. Satisfacția acestui fapt a prezentat însă și un alt aspect — respectiv că recolta cea mai bogată a implicat și eforturile cele mai ample la recoltare și depozitare — sarcină cu atît mai complexă, cu cît aceste lucrări au trebuit să fie efectuate în condiții grele, datorită înrăutățirii brusce a condițiilor climatice. în aceste împrejurări dificile s-a verificat din nov capacitatea de .acțiune și mobilizare a organelor și organizațiilor de partid c-r? reușit să antreneze pe ogoare milioane de oămeni al muncii — tineri și vîrstnici. S-a dovedit, o r’ ' '• ■ i m '■■■ r --•I organizare, ordinea șl disciplina desă- vîrșito constituie „cheia" soluționării oricăror sarcini. Acolo unde au acționat’ din plin asemenea pîrghii, rezultatele au fost dintre cele mai bune ; nu-i mai puțin adevărat că sfîrșitul acestei luni mai găsește unele cantități de produse — sfeclă de zahăr, cartofi, porumb — încă nerecoltate sau nedepozitate. Este de aceea de datoria organizațiilor de partid, a lucrătorilor din agricultură să acționeze cu neslăbită energie pentru a asigura ime

diata încheiere a acestor lucrări, punerea la adăpost a întregii recolte.Dezvoltarea continuă a economiei, creșterea susținută a producției industriale și agricole constituie, după cum este știut, baza ridicării nivelului de trai al întregului popor. Preocupările conducerii de partid pentru realizarea acestui obiectiv, care formează țelul major permanent al întregii politici a partidului, au fost puse în evidență prin diverse aspecte, manifestări sau hotărirt Fie că a fost vorba de propunerile de măsuri adoptate la ședința din 13 octombrie a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind trecerea în cursul acestui cincinal la reducerea duratei săptămînii de lucru ; de problemele creșterii producției și mai bunei valorificări a legumelor, cartofilor și fructelor — probleme ce formează o- biectul proiectului legii recent puse în dezbaterea publică — sau de indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru efectuate la unele ansambluri de locuințe din Capitală privind 

intensificarea ritmului construcțiilor de locuințe și creșterea gradului de confort locativ — toate se constituie ca mărturii elocvente ale stăruinței cu care sint puse în a- plicare prevederile Congresului al XI-lea și în acest domeniu esențial.Preocupările conducerii partidului pentru dezvoltarea economiei s-au imbinat strîns, și în luna pe care o încheiem, cu cele privind DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE, FORMAREA OMULUI NOU, reliefate puternic prin activitatea intensă desfășurată m vederea definitivării Programului de măsuri pentru aplicarea ho- tărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural- educative. Dezbaterea publică a proiectului Programului a prilejuit cristalizarea a numeroase sugestii și propuneri, potrivit hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Programul de măsuri ur- mind să fie supus aprobării plenarei C.C. al P.C.R. Ținînd seama de interesul și aprobarea cu care a fost primit de întregul popor, ca și de promptitudinea cu care organizațiile de partid au trecut la variate activități practice în spiritul Programului, de pe acum se poate aprecia că el întrunește adeziunea întregului partid, a maselor largi populare.în aceste condiții de efervescență a vieții ideologice, ca un eveniment marcant s-a înscris CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A CADRELOR DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIALE ȘI ÎNVĂȚAMÎNTULUI DE PARTID ȘI U.T.C. Prilejuind o amplă dezbatere asupra modalităților de aplicare a Programului de măsuri în sfera propagandei de partid și a predării științelor sociale, consfătuirea a fost încununată prin ampla cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu care formulînd o serie de importante teze teoretice și deschizînd noi orizonturi gindirii cutezătoare, originale, întemeiate ferm pe principiile materialismului 

dialectic și istoric, a subliniat totodată o seamă de cerințe esențiale ale activității ideologico-educative : de a nu se limita la propagarea unor teze generale, ci de a asigura însușirea temeinică a politicii partidului de către comuniști și toți oamenii muncii, astfel încît fiecare să o aplice cit mai rodnic în domeniul său de activitate ; de a angaja în activitatea ideologică' întregul partid, fiecare comunist acționînd ca un propagandist, un participant activ la opera de modelare a omului nou ; de a integra și în domeniul predării științelor sociale învăță- mîntul cu cercetarea și producția etc.în acest context sporește și mai mult importanța bunei pregătiri a cadrelor de partid — idee „cheie" pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat-o puternic cu prilejul inaugurării noului edificiu al Academiei „Ștefan Gheorghiu". De altfel, problema pregătirii cadrelor s-a a- flat și în atenția Comitetului Politic Executiv în ședința din 13 octombrie, inspirînd adoptarea măsurilor privind îmbunătățirea instruirii practice a elevilor și studenților, 

elaborarea unor legi deferitoare la Îmbunătățirea structurii învatămîr.- tului liceal, astfel ca absolvenții să dobîndească o calificare profesională certă în timpul studiului. Este și aceasta o expresie a umanismului societății noastre, a grijii pentru om, pentru afirmarea plenară a personalității tuturor membrilor societății noastre. Sînt preocupări pe care le reliefează deopotrivă recomandările făcute de Comitetul Politic Executiv privind creșterea rolului femeii în viața economică, politică și sodială a țării.întreg ansamblul evenimentelor lunii octombrie evidențiază unitatea întregului popor în jurul partidului, legăturile de strînsă prietenie și frăție ce-i unesc pe toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. \Este realitatea ce stă la baza elanului și abnegației cu care se acționează în toate sectoarele economiei pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea. Este de fapt realitatea fundamentală a vieții noastre socialei* și, în același timp, principala forță motrice a progresului rapid și continuu al societății românești.
★Concomitent cu activitatea rodnică pe plan intern, cronica lunii ce se «ncheie a evidențiat, în continuare, prezența plină de dinamism a României în cîmpul vieții internaționale. Noi și noi fapte au venit să ateste și în această lună consecvența cu care partidul și statul nostru acționează pentru EXTINDEREA ȘI APROFUNDAREA NEÎNTRERUPTA A PRIETENIEI, SOLIDARITĂȚII ȘI CONLUCRĂRII FRĂȚEȘTI CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE — orientare programatică fundamentală a întregii politici externe românești. Bogata agendă politică a perioadei de care ne ocupăm a consemnat, In acest sens, întîlnirile și convorbirile prietenești avute pe pămîntul țării noastre de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bul

garia, și Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., evenimente cărora Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., exprimînd fidel opinia comuniștilor, a întregului nostru popor, le-a dat o înaltă apreciere, considerîn- du-le ca valoroase contribuții la a- dincirea pe mai departe a raporturilor multilaterale româno-bulgare si româno-polone, Ia cauza generală a păcii și socialismului. Este, desigur, un motiv de profundă satisfacție de a consemna aceleași înalte aprecieri pe care forurile și factorii cei mai autorizați din R.P. Bulgaria și R. P. Polonă le-au dat acestor întîlniri.Contactele din această lună cu reprezentanții la. cel mai înalt nivel ai unor țări frățești vin să se a- dauge unui întreg șir de asemenea întîlniri desfășurate în ultima perioadă, între care convorbirile a- vute în Crimeea de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev. Cu aceeași satisfacție cu care a salutat rezultatele acestei întîlniri, opinia publică din țară noastră a luat cunoștință de declarațiile secretarului 

general al C.C. al P.C.U.S., care, în cuvîntarea rostită la recenta plenară a acestui for, a subliniat contribuția adusă la dezvoltarea prieteniei româno-sovietice de convorbirile tovărășești avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Preocupîndu-se neabătut de amplificarea relațiilor pe multiple planuri cu țările socialiste, partidul și statul nostru promovează, totodată, O POLITICĂ DE AMPLA DESCHIDERE SPRE TOATE ȚĂRILE LUMII, fără deosebire de orînduire socială, potrivit cerințelor coexistenței pașnice, ale extinderii circuitului mondial de bunuri materiale și spirituale. Ilustrare a acestei opțiuni de bază, vizitele în România ale regelui Baudouin al Belgiei și marelui duce Jean al Luxemburgului, în continuarea rodnicului dialog la nivel înalt de acum patru ani, cînd președintele Nicolae Ceaușescu a fost oaspete al acestor țări, au pus în evidență progresele înregistrate în relațiile reciproce — care beneficiază de cadrul atît de favor^fiil al Declarațiilor solemne comune semnate în 1972 — convingerea că dezvoltarea lor pe mai departe, a- vantajoasă țărilor noastre, va marca, în același timp, contribuții certe la cauza destinderii și securității pe continentul european, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki, la însănătoșirea climatului politic general.Ampla activitate internațională a României socialiste și-a găsit, de asemenea, semnificative expresii în prezența la București, în acest interval de timp, a reprezentanților de frunte ai unor partide comuniste și muncitorești, ai unor state card au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, a numeroși alți exponenți ai unor organizații democratice și progresiste din diferite țări ale lumii — toate reflectînd densitatea și multitudinea relațiilor de STRÎNSĂ SOLIDARITATE A PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU CU TOATE FORȚELE ÎNAINTATE ALE CONTEMPORANEITĂȚII.

Intervalul de timp la care se referă cronica de față a consemnat EVENIMENTE DE SEAMĂ ÎN VIAȚA UNOR ȚĂRI SOCIALISTE FRĂȚEȘTI. în U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia. Ungaria, R.D. Germană, Iugoslavia au avut loc fie plenare ale Comitetelor Centrale ale partidelor respective, fie sesiuni ale parlamentelor, unde s-au examinat probleme importante pentru mersul înainte al construcției comunismului și socialismului. în R.D.G. și Cehoslovacia s-au desfășurat alegeri parlamentare, prin opțiunile lor alegătorii manifestîndu-și hotărirea de a aplica consecvent în viață programele stabilite de congresele de partid din aceste țări. în R.P. Chineză, mitinguri de masă au salutat alegerea tovarășului Hua Kuo- fen în funcția de președinte al C.C. al P.C. Chinez, punînd în evidență unitatea poporului in jurul conducerii partidului. Comuniștii, opinia noastră publică salută toate a- ceste succese în sfera vieții politice și economice, în care văd tot atîtea contribuții la afirmarea șl consolidarea forței socialismului în lume.

Evenimentele acestui interval au relevat, in continuare, afirmarea largă, pe plan mondial, pe care o cunoaște imperativul EDIFICĂRII UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE. Rapoarte și studii amplu documentate, elaborate sub egida O.N.U. și, respectiv, a „Clubului de la Roma", date publicității în această lună, subliniază, pe bună dreptate, marile primejdii pe care le implică prelungirea actualelor inechități flagrante în dezvoltarea omenirii. relevînd. totodată. cu argumente de netăgăduit, posibilitățile largi existente de rezolvare a tuturor aspectelor legate de problematica subdezvoltării.Pentru ca aceste posibilități să devină realitate, esențial este să se procedeze la o profundă restructurare a relațiilor economice actuale și tocmai în această direcție și-au îndreptat atenția un șir de reuniuni internaționale — ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Manila), ale „Clubului de la Roma" (Alger), ale Consiliului pentru comerț și dezvoltare, organ permanent al UNCTAD (Geneva), la care se adaugă. firește. actuala sesiune a O.N.U. Marea diversitate a acestor reuniuni, ca și succesiunea lor rapidă în timp, atestă acuitatea problemei în dezbatere, forța cu care se impune ideea că, într-o lume a interdependențelor tot mai strîn- se, reorganizarea raporturilor economice este în interesul tuturor statelor, indiferent de mărime sau grad ■ de dezvoltare, și se poate realiza numai prin aportul tuturor. Acesta este și sensul în care se înscriu binecunoscutele propuneri ale României, în calitate do țară socialistă și în același timp de țară în curs de dezvoltare.Ultima parte a lunii a adus VEȘTI POZITIVE DIN LIBAN, unde, ca urmare a acordului intervenit la reuniunea arabă la nivel înalt de la Riad, ratificat de conferința de la Cairo, s-a ajuns la o încetare a focului, deosebit de important fiind, totodată, angajamentul asumat de participanți în legătură cu respectarea integrită- # ții și suveranității statului libanez. 

ca și a drepturilor poporului pa- lestinean. Evoluțiile din Liban pun din nou în lumină că problemele complexe din această țară își pot afla o rezolvare definitivă — cu atît mai mult
A

cu cît acordul amintit, se referă in principal la aspectele militare — numai în cadrul unei reglementări globale a situației din Orientul Mijlociu, al statornicirii unei păci trainice și juste în zonă, la care — așa cum nu o dată a arătat țara noastră — sînt chemate să-și aducă contribuția, alături de părțile direct interesate, un număr cît mai mare de state și popoare. Națiunile Unite puțind, de asemenea, să joace un rol mai important.EVOLUȚII NOI AU INTERVENIT ÎNTR-O ALTĂ ZONA „FIERBINTE" A GLOBULUI, ÎN AFRICA AUSTRALĂ. Ca urmare a intensificării mișcării de eliberare a poporului Zimbabwe, exponenții regimului rasist din Rhodesia au fost nevoiți să accepte să ia loc în jurul aceleiași mese cu reprezentanții autentici ai acestui popor. Desigur, rasiștii nu se împacă ușor cu ideea că poporul Zimbabwe va deveni stăpin pe propriile destine, încearcă să amine deznodământul inevitabil prin menținerea controlului, în cadrul unui viitor guvern de tranziție, asupra unor pîrghii esențiale ale puterii. Aceleași încercări de blocare a unor procese istorice inexorabile și-au găsit expresia și în respingerea, ca urmare a folosirii dreptului de veto de către Anglia, Franța, S.U.A.. a proiectului de rezoluție prezentat in Consiliul de Securitate de un șir de state, între care și România — vizînd să se asigure independența imediată a Namibiei — ca și in farsa proclamării de către autoritățile de la Pretoria a „independenței" Transkeiului. Mai presus de asemenea manevre, factorul ho- tărîtor în ceea ce privește transferul puterii, sfăpîmarea cătușelor coloniale il constituie, așa cum a- testă faptele, lupta popoarelor a- fricane, acțiunea unitară a tuturor forțelor mișcării de eliberare. Sprijinul consecvent al României față de aceste mișcări și-a găsit o nouă și expresivă afirmare in mesajul adresat de tovarășul Nicoîae Ceaușescu Conferinței extraordinare de solidaritate cti poporul din Africa de Sud.Și in ultima lună, ÎN LUMEA CAPITALISTA AU CONTINUAT SA FIE PUTERNIC RESIMȚITE EFECTELE CRIZEI ECONOMICE, sub diferitele ei forme, de la menținerea inflației la cote înalte, la nivelul ridicat al șomajului (numărul șomerilor în țările capitaliste dezvoltate depășește 18 milioane, prag nemaiintilnit în ultimii 40 de ani) și pînă la convulsiile monetare (reevaluarea mărcii vest-ger- mane, în paralel cu scăderea vertiginoasă a valorii lirei sterline, care a atins punctul cel mai coborît din întreaga sa istorie). Încercările de a face ca efectele crizei să fie suportate, în cea mai mare parte, de masele largi, au primit. în continuare, o replică dîrză, așa cum o reflectă acțiunile greviste, mișcările de protest ale oamenilor muncii, care cer o mai echitabilă repartizare a poverilor implicate de măsurile de austeritate asupra tuturor păturilor sociale și, în primul rînd* a celor avute.Sumara trecere în revistă a principalelor repere internaționale ale lunii aduce pregnante confirmări ale dinamismului ce caracterizează cursul nou pe arena mondială, ale superiorității tot mai evidente — în pofida oricăror sinuozități sau reculuri temporare — a forțelor care se pronunță pentru o lume nouă, bazată pe justiție și echitate.În acest cadru, constituie un firesc motiv de satisfacție de a consemna contribuția activă a țării noastre Ia promovarea tendințelor și proceselor înaintate care se manifestă in viața internațională, rolul său de detașament combativ în marele front al păcii și progresului.
Ioan ERHAN 
Romulus CAPLESCU

(Urmare din pag. I)rilor de indisciplină în domeniul construcțiilor de locuințe realizate de cetățeni.S-a schimbat radical și înfățișarea comunelor, în multe dintre ele. ca Peretu, Contești, Piatra. Olteni. Tătă- răștii de Jos, Drăgănești-Vlașca și altele, conturîndu-se în prezent centre civice, cu unități administrative, de învățămînt și sanitare, magazine și spații verzi, cu locuințe moderne — într-un cuvînt cu o înfățișare apropiată de cea a orașelor. în lumina sarcinilor stabilite de documentele de partid și de stat, vetrele unor sate, perimetrele construibile ale comunelor sînt mai bine gospodărite, ceea ce va face ca in anii următori să fie redate agriculturii peste 10 000 hectare.Fondurile de investiții pentru agricultură, ramură de bază a economiei județului, au fost mai judicios repartizate, ele fiind dirijate în general spre extinderea mecanizării și chimizării. construirea unor noi sisteme de irigații, complexe de tip industrial pentru creșterea și îngrășarea animalelor și păsărilor, fabrici de nutrețuri combinate.A fost reconsiderat, de asemenea, modul de sistematizare a zonelor industriale prin limitarea numărului de

platforme industriale și a suprafețelor acestora, adoptarea de soluții arhi- tectural-constructive cu hale comasate, monobloc și gruparea obiectivelor economice pe aceeași ramură sau ramuri înrudite. în apropierea lor amplasindu-se și dotările social-cul- turale necesare — locuințe, dispensar, cantină-restaurant, club, bază sportivă și altele. Semnificative în a- cest sens sînt soluțiile adoptate pen-

butele industrializării, precum și o creștere calitativă a nivelului de muncă și de viață al oamenilor.în acțiunea de sistematizare a teritoriului se are în vedere și mai buna folosire a potențialului Dunării pe temeiul construirii viitoarei hidrocentrale de la Turnu-Măgurele. A- ceasta va face ca cele două orașe- porturi teleormănene, Turnu-Măgurele și Zimnicea, să beneficieze de

de dotări de tip urban, contribuind astfel la asigurarea unei mai mari stabilități a populației din mediul rural. Aici se vor crea unități de producție de natură să asigure valorificarea superioară a materiilor prime locale, precum și obiective social-cul- turale și unități, prestatoare de servicii pentru populație.Pentru crearea unui cadru de viață adecvat nevoilor și aspirațiilor oa-
Realizarea programului de sistematizare teritorială

tru amplasarea platformelor industriale din Alexandria, Turnu-Măgurele. Roșiori de Vede, din celelalte orașe, unde prin reducerea suprafețelor prevăzute inițial au fost recuperate 80 hectare teren arabil.în actualul cincinal, județul Teleorman beneficiază de un volum de investiții in valoare de aproape 15 miliarde lei, care vor fi utilizate îndeosebi pentru dezvoltarea platformelor industriale de la Roșiori de Vede, Turnu-Măgurele și construirea unor importante obiective la Zimnicea — oraș care va cunoaște curînd atri-

noi construcții și dotări, ca și de intensificarea transportului fluvial și a turismului.Tot in perioada 1976—1980. patru localități rurale — Piatra, Drăgănești- Vlașca, Olteni și Tătărăștii de Jos — vor trece pe calea modernizării, trans- formîndu-se în orășele agricole sau agroindustriale, rețeaua de orașe și centre urbane urmînd să fie repartizată mai echilibrat. Acestea, ca și cele cinci comune model (Peretu. Furcu- lești. Contești. Bragadiru. Brinceni), care vor deveni centre cu profil agroindustrial, vor fi înzestrate cu o serie

menllor a fost întocmit un program pe 10 ani care vizează înfrumusețarea și gospodărirea tuturor orașelor și comunelor. El se referă îndeosebi la construirea străzilor într-o concepție unitară și modernizarea rețelei de drumuri în general, organizarea unor magazine la parterul noilor blocuri și a unor piețe, crearea unor zone de agrement, cu terenuri de sport și de joacă pentru copii, îmbunătățirea transportului în comun, conservarea valorilor cultural-artisti- ce, mărturie a evoluției istorice a localităților și, în același timp, ele

mente de personalizare a fiecărei localități.O susținută întrecere se desfășoară în lumea satelor, unde primarii și masele largi de oameni acționează energic pentru a face din comunele lor așezări model în ceea ce privește înfrumusețarea și buna gospodărire. Și roadele nu s-au lăsat așteptate. Avem comune mari, unele cu 8 000— 10 000 locuitori, și cu mare putere economică, unde centrele civice sînt deja conturate. Au apărut multe case cu două niveluri, care îmbină armonios stilul popular al locuințelor teleormănene cu elemente moderne, trotuarele, drumurile principale au fost asfaltate, s-au amenajat parcuri, iar spațiile verzi aflate de-a lungul străzilor au fost acoperite cu flori, pomi fructiferi și ornamentali.Aplicarea fermă de către fiecare consiliu popular a prevederilor Legii sistematizării, a indicațiilor și sarcinilor trasate în această privință de partid va crea premisele pentru accelerarea procesului de urbanizare și dezvoltare echilibrată a județului, a tuturor localităților urbane și rurale, ceea ce va avea implicații economi- co-sociale de natură să ridice la cofe superioare condițiile de viață și de muncă ale locuitorilor județului Teleorman.

învățămintele unei toamne
(Urmare din pag. I)buie să știi ce să faci și atunci cind iarna se ivește intr-o frumoasă noapte de toamnă sau chiar de vară. Lumea se grăbește, idila rămîne intr-o carte, o amintire duioasă, o umbră. Răspunsul țăranilor din Văleni este al țării întregi.împreună cu un vechi activist de parlid am făcut în aceste zile o călătorie la sate. Am văzut livezi de meri, cimpuri de cartofi. sfeclă, porumb, grădini întinse de legume, vii. Ca un lanț nesfîrșit care înconjoară țara, oamenii aplecați spre rodul cîmpului nu au odihnă. Cu energie și cel

mai desăvîrșit calm s-a salvat ceea ce s-ar fi putut pierde. în biroul unui primar (sediul consiliului popular comunal, împrejurimile pustii, toată lumea la treabă, el, primarul, se lupta la telefon pentru cîteva tractoare cu remorci) am văzut, pe un perete alb, harta țării. Culori vii, într-un relief pronunțat. Ca si altădată, ca în copilărie. cind îi desenam conturul în caietul de geografie și coloram cu dragoste munții și apele. Cum poate ar spune în dulcea lui limbă naivă unul dintre venerabilii autori din vremea creșterii limbii românești, fii ai aceleiași

mume sîntem și noi. Sincer să fiu, nu tristețea eminesciană a epigonilor mă încearcă acum. Simt că nu stau degeaba, că merg pe picioarele mele, că munca mea este Ia fel de cinstită cu a celorlalți. Că multe din cele gîndite sînt încă nefăcute, da, este adevărat. Dar eu lucrez. Mă simt solidar cu toți cei care au știut să scoată din nervii acestei toamne ciudate atita energie și împotrivire la rău, care știu să întoarcă pierderea în folosul lor. Pentru oameni cu istoria și biografiile noastre, învățătura asta mi se pare însemnată.
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BRĂILA — 81 %Faptul că recoltatul a intrat în stadiul final nu este intimplător. Datorită măsurilor luate de comandamentul județean, s-a muncit in mod organizat, ordinea și disciplina carac- terizind întreaga activitate desfășurată in această campanie. Comandamentul județean a rezolvat operativ problemele legate de buna desfășurare a lucrărilor : folosirea chibzuită a utilajelor de recoltat și a mijloacelor de transport, întrajutorarea intre formațiile de muncă și chiar între unități, livrarea produselor contractate și altele. în aceste zile cînd culesul porumbului a intrat în stadiul final se muncește în ritm alert. Cele întilnite pe teren sînt deosebit de semnificative. Se recoltează în două schimburi de lucru și cu întreaga capacitate a mijloacelor de recoltat mecanic porumbul știuleți, iar mijloacele de recoltat porumbul boabe, atît cit permite capacitatea de uscare. De asemenea, zilnic se insilozează 5 000 tone de furaje în I.A.S. și 8 000 tone în cooperativele agricole.Ora 6. La trecerea peste Dunăre în Insula Mare a Brăilei, deși fluviul este îmbicsit de ceață, activitatea se desfășoară normal. Pătrundem pe terenurile întreprinderii agricole de stat. La ferma Nufărul recolta a fost strînsă de pe aproape 90 la sută din suprafață. Lucrările sînt avansate și la fermele Lunca, Blasova, Corotișca, Zăton și Maicanu în care porumbul a fost strins de pe mai bine de două treimi din suprafața cultivată. Părăsim „insula" cu convingerea că în următoarele două-trei zile întreaga cantitate de porumb va fi culeasă și pusă la adăpost.Și iată-ne pe terasa din stingă Dunării. Aceeași vreme umedă, cețoasă. Tractoarele și remorcile abia pot ieși de pe sole. La I.A.S. Urleasca, elevii liceului „Gheorghe Munteanu — Mur- goci" depănușează știuleții. Norma ? Cite 3 tone pe zi. La această întreprindere măsurile care se iau pentru recoltarea porumbului ar trebui să fie mai energice întrucît pină acum abia s-a trecut de 50 la sută din suprafața cultivată. La cooperativa a- gricolă de producție Gropeni. mecanizatorul Matei Băluță tocmai adusese două remorci cu 8 tone porumb la patul. îl descărcau Radu Rainei și Nicu Lazăr, tîmplari din brigada de construcții. Ne spun : „întreaga suflare a comunei participă la cules. Inclusiv navetiștii după orele de program". La cooperativa agricolă de producție Ianca, 100 de angajați ai schelei de foraj extracție au venit să ofere o mină de ajutor cooperatorilor. Peste tot pe unde am trecut se muncea cu spor energic. Buna organizare și-a pus din plin amprenta pe efortul oamenilor. (Mircea Bu- nea).
BUZĂU - 78%Buna organizare a muncii caracterizează activitatea desfășurată, în județul Buzău la culesul porumbului și, în general, la celelalte lucrări din campania agricolă de toamnă. Aceasta a permis ca, zi de zi, să fie îndeplinite sarcinile care au revenit fiecărei formații de muncă, fiecărei unități, ceea ce s-a concretizat, între altele, în respectarea vitezei prevăzute la recoltat. Pentru început sint necesare citeva amănunte din care va reieși că succesele obținute la culesul porumbului nu sînt întim- plătoare. încă de la începutul acestei campanii au fost stabilite programe pe fiecare cultură, sarcini zilnice o- bligatorii pentru toate formațiile, pentru toți lucrătorii din agricultură. Comandamentul județean și cele comunale au urmărit în permanență ca sarcinile zilnice în ce privește volumul lucrărilor de executat să fie îndeplinite integral. Faptul că recolta de pe mai mult de trei sferturi din suprafață este pusă la adăpost se da- torește participării efective la lucru a tuturor locuitorilor de la sate, sprijinului primit din partea angajaților din comune și de la orașe, a elevilor, bunei folosiri a mijloacelor de transport; ca urmare, viteza zilnică la recoltat s-a menținut constant în jur de 3 000 hectare pe zi.Am poposit la marginea unei tarlale cu porumb a cooperativei agri

cole din Racovițeni. Pe o burniță deasă, sute de cooperatori erau la cules. Din cauza terenului desfundat, un camion încărcat cu știuleți era remorcat pină la șosea. S-a recoltat mai întîi porumbul de pe suprafețele unde se făcuse depănușarea știule- ților. Tov. Alexandru Rîmniceanu, inginerul-șef al cooperativei, ne spune despre avantajele acestei metode : „Am depănușat porumbul de pe 50 hectare. Umiditatea acestor știuleți este de 24 la sută față de 34 la sută la ceilalți. în plus tulpinele retezate le-am însilozat, obținînd astfel 350 tone de furaje. Dacă puteam depă- nușa și tăia tulpinele pe o suprafață mai mare, lucrările de recoltare erau mai avansate și aveam și mai multe furaje. Acum recoltăm cite 70 hectare zilnic și la începutul săptăminii
Procentele exprimă nivelul atins, corespondenții noștri 

prezintă metodele folosite, experiența bonă si citeva situații 
cu mult porumb pe cimp si mult loc de mai bine

viitoare tot porumbul din cimp va fi in pătule sau la baza de recepție".Spre seară, ajungem Ia cooperativa agricolă din Boldu. După Încetarea lucrărilor in cimp a avut loc o ședință a biroului comitetului comunal de partid. S-a analizat cum se folosesc mijloacele mecanizate în actuala campanie. Au fost stabilite măsuri concrete avind ca scop intensificarea lucrărilor : respectarea programului de lucru, eliberarea terenului de resturi vegetale, grăbirea arăturilor.Peste tot, în județul Buzău se acționează energic în vederea respectării vitezei zilnice la recoltat, astfel incit întreaga recoltă să fie pusă grabnic la adăpost. (Ion Herțeg, Mihai Bâzu).
BOTOȘANI - 81 %Toate forțele din agricultură sînt concentrate la culesul porumbului. Comandamentele județean și comunale au stabilit ca, in această săptămînă, cu participarea tuturor locuitorilor satului și prin folosirea la maximum a mijloacelor mecanizate, să se strîngă recolta de pe cea mai mare suprafață. Cu toate condițiile grele de lucru din această toamnă, în majoritatea unităților a- gricole lucrările de recoltare se desfășoară cu intensitate. Din datele centralizate la direcția agricolă rezultă că pină ieri porumbul a fost strins de pe 61 500 hectare, din cele 75 950 hectare cultivate in cooperativele agricole. Acest rezultat bun se datorește faptului că, la chemarea organizațiilor de partid, toată suflarea satelor a 

Recoltatul porumbului se apropie de sfirșit la cooperativa din Diniaș-Timiș, unde zilnic se recolteazâ circa 40 de 
hectare

ieșit la cimp la recoltat. Trebuie să menționăm că, după obiceiul locului, porumbul tăiat din lan se aduce la marginea tarlalelor in arii, unde se face desfăcatul. De aici se transportă apoi la bazele de recepție și în pătulele cooperativelor agricole. Se apreciază că este o metodă bună deoarece știuleții continuă să se maturizeze in timp ce mai stau în pă- nuși. De asemenea, tractoarele pot intra imediat la arat. Dar există și un neajuns : întîrzie depozitarea porumbului. Din situația aflată la direcția agricolă se vede existența unui decalaj între cele două faze ale recoltării. La această dată, de exemplu, s-a desfăcat porumbul de pe o suprafață de numai 3 500 ha, iar transportul de la arii este și el întirziat. în cooperative, cum sint 

cele din Petricani, Costești, Flă- mînzi, Iacobeni, Buhaceni și altele, aproape că nu există un asemenea decalaj, în timp ce la altele, bunăoară cele din Blindești, Todireni, Călugăreni, Mileanca. desfăcatul și transportul porumbului sint întir- ziate.în legătură cu măsurile impuse de această situație, tovarășul Mihai Curcan, director adjunct la direcția a- gricolă, ne-a spus : „Comandamentul județean a sesizat asemenea aspecte și a intervenit operativ. în toate unitățile se acționează energic, cu forțe sporite și cu mijloacele disponibile de transport, pentru a pune în cel mai scurt timp la adăpost recolta de porumb. Aducerea porumbului la arii se face cu sănioaie. Acestea sint insuficiente ca număr, așa că s-a trecut la confecționarea a încă citeva sute de bucăți. Sînt numeroase locurile unde porumbul, deși ajuns la maturitate, este atît de umed incit este riscantă depozitarea pe platforme sau in pătule. Am luat de aceea măsuri ca recoltatul și transportul în bazele de recepție să se facă cu prioritate de pe tarlalele unde porumbul este mai uscat. De pe celelalte, porumbul se desface și se așază pe un strat gros de coceni, pentru aerisire. Sîntem convinși că, pe baza măsurilor luate, decalajul amintit se va reduce cit mai mult". (E. Nazarie).
PRAHOVA - 48 %în județul Prahova, dat fiind faptul că porumbul n-a fost recoltat in cooperativele agricole decît de pe mai 

puțin de 50 Ia sută din suprafețe, s-au impus măsuri pentru mobilizarea unor forțe și mai mari, umane și mecanice, cit și o mai bună organizare a lucrului în cimp, la transportul și depozitarea știuleților. Ieri, în cele mai multe locuri, întreaga suflare a satelor a ieșit în cimp. Pe tarlalele cu porumb de la Șirna, bunăoară, se aflau la cules aproape 700 de oameni, dublu față de alte zile. „Duminică — ne-a spus președintele cooperativei. Alexandru Nedelcu — vor fi la cules circa 1 000 de oameni. Ne vor veni in ajutor angajații navetiști de la oraș, care sînt de fapt cetățeni ai comunei noastre". Și în comunele Ciorani. Gherghița. Fulga de Jos. Colceag. Inotești. ca și in alte părți s-a făcut o bună mobilizare a locuitorilor satelor la executarea Iu- 

crărilor, în frunte cu comuniștii, care, prin exemplul personal, prin hărnicia lor, sînt factorul dinamizator.Oamenii satelor, răspunzind chemării comandamentului central de a stringe și adăposti rodul toamnei cit mai repede, au hotărît să transforme această duminică intr-o zi record de muncă pe ogoare. Ieri, la culesul porumbului, la transportul lui, precum și la alte munci ale cîmpului — recoltarea și transportul sfeclei de zahăr, a furajelor, pregătirea terenului etc — s-au aflat circa 45 000 de oameni ai satelor. Ca în alte dăți, acestora le-au venit în sprijin alte mii de muncitori, de tineri, din liceele și școlile profesionale de la Ploiești, Cîmpina. Urlați, Mizil, din alte centre urbane ale Prahovei. Unele unități economice din județ au hotărît să suplimenteze mijloacele de transport puse la dispoziția agriculturii cu încă 400 de autocamioane, îneît să se poată asigura transportarea întregii cantități de produse aflate pe cimp la bazele de recepție. Sînt măsuri bune, care, printr-o judicioasă organizare a muncii, trebuie să asigure intensificarea recoltării porumbului, astfel ca viteza zilnică de 3 000 ha să se realizeze și depășească în fiecare zi. (Constantin Căprarul.
GALAJI - 27%Principalele forțe din agricultura județului Galați au fost mobilizate la recoltarea și transportul porumbului, lucrare care aici este rămasă mai în urmă față de județele limitrofe. 

In conformitate cu măsurile stabilite de comandamentul județean, se urmărește intensificarea recoltării și a transportului, astfel incit nici un știulete să nu rămînă in cimp. De asemenea, s-a stabilit ca solele de porumb să fie recoltate in ordinea gradului de coacere. în acest sens, se urmărește cu multă atenție evoluția fiecărei tarlale și parcele, acționîn- du-se cu maximă operativitate la recoltarea celor unde porumbul a ajuns la maturitate.Așa se acționează la cooperativa agricolă Vînători, unde am intilnit la lucru numeroase echipe. Echipa lui Ștefan Țocu. de exemplu, și-a organizat munca în flux, cooperatorii lucrind concomitent la recoltat. încărcat în remorci, tăiat și transportat coceni. „Trebuie să procedăm astfel — nc-au spus ei — pentru a crea front de lucru tractoarelor la arat. Și apoi, așa este și gospodărește ; să faci treabă odată și bine".Zecile de mijloace de transport, autocamioane, remorci și căruțe, in- tilnite pe drum, toate Încărcate cu porumb de la cooperativele agricole Vinători, Smirdan, I.A.S. Tulu- cești și altele, constituie un argument al ritmului imprimat în aceste zile lucrărilor de recoltat și transport al porumbului.în numeroase alte unități, precum cele din consiliile intercooperatiste Berești, Cerțești, Cudalbi, Movi- leni, Hanu Conachi, Cuca și altele, se muncește din plin și cu bune rezultate la recoltatul și transportul porumbului. Desigur, toate acestea sint lucruri demne de remarcat. Faptul că viteza zilnică stabilită la recoltarea porumbului nu se realizează — simbătă, 30 octombrie, bunăoară, din 4120 ha prevăzute s-au recoltat numai 1 200 ha — dovedește că nu in toate cooperativele agricole se lucrează cu intensitate. Din acest motiv, pe ansamblul județului porumbul a fost strins numai de pe 27 la sută din suprafețele cultivate. Este nevoie deci, ca în toate cooperativele agricole să se lucreze cu toate forțele, după exemplul unităților unde recoltatul este avansat. (Dan Plăeșu).
ARAD — 32 %în județul Arad, însemnate forțe umane și mecanice sînt concentrate la executarea lucrărilor pentru punerea la adăpost a recoltei de porumb. Revizuirea operativă, în fiecare dimineață, înainte de a intra in lan, a uțilajelor de recoltat, organizarea strinsului recoltei în schimburi prelungite, mobilizarea tuturor locuitorilor satelor și comunelor la recoltat și transport sînt doar citeva din măsurile luate în acest sens de comandamentul județean, și cărora li se acordă o deosebită atenție. în unitățile aparținind consiliilor intercooperatiste Chișineu Criș, Beliu, Sebiș și Gurahonț, prin aplicarea in practică a acestor măsuri, realizările la strînsul porumbului se cifrează cu mult peste media județului, fiind cuprinse intre 32 și 65 la sută din suprafețele cultivate. Dar laptul că, pînă simbătă, în cooperativele agricole din județ au fost recoltate doar cu ceva mai mult de 26 000 hectare, dovedește că nu in toate unitățile agricole se aplică măsurile stabilite de comandamentul județean. Se impune deci să se acționeze cu răspundere în toate unitățile agricole pentru impulsionarea recoltării porumbului, mai ales în consiliile intercooperatiste Vinga, Șicula și Fglnac. în acest sens, așa cum de altfel a indicat comandamentul județean, s-a trecut la organizarea unor acțiuni de întrajutorare între brigăzi, ferme și chiar intre satele învecinate. Toate forțele au fost concentrate în lanurile ajunse la maturitate. Se impune însă instituirea unui sistem mai o- perativ și eficient de urmărire a stadiului de vegetație al plantelor, mai multă elasticitate în stabilirea graficelor zilnice de lucru și, ceea ce este mai important, ca în unitățile unde recoltatul este întirziat să nu se aștepte numai ajutorul vecinilor, ci organizațiile de partid și conducerile acestor cooperative să mobilizeze, in primul rind, pe membrii cooperatori și toți locuitorii satelor respective. (Const. Simion).

Producția pentru
EXPORT

o preocupare de zi cu zi care începe cu 
PROBLEMA CALITĂȚIIBeneficiarilor interni, clienților de peste hotare, potrivit contractelor încheiate, li se livrează nu „producție globală", ci produse fizice, mașini, u- tilaje și instalații, alte bunuri — respectiv, producție fizică. De aici, relația este limpede : pentru a putea raporta rezultate de prestigiu atît în domeniul producției materiale, concrete, reale, cit și la export, se impune ca planul să fie îndeplinit Ia fiecare sortiment stabilit, la termen și de bună calitate. Acest adevăr îl confirmă încă o dată întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală, unde, comparativ cu anul trecut, in 1976 volumul exportului este prevăzut să sporească cu 20 ia sută. Pentru început, iată ce ne-a relatat tovarășul Ion Aurel, din cadrul compartimentului de export :— Prevederile planului la export pe cele trei trimestre ale anului au fost depășite cu 4 milioane lei-valu- tă. Avem certitudinea că exportul va fi realizat și în lunile viitoare, ceea ce va permite ca sarcinile de plan la export pe întregul an să fie depășite cu circa 18 Ia sută.în scopul realizării și depășirii exportului planificat, în întreprindere a fost întocmit și se transpune cu ho- tărire in practică un program de măsuri temeinice, menite să asigure o mai bună organizare a activității în acest domeniu, în toate etapele sale.— Acordăm o atenție deosebită diversificării producției pentru export și ridicării calității acesteia, ca principale căi de creștere a exportului, a competitivității produselor noastre pe piețele externe — ne spunea ing. Mircea Ungureanu, șeful compartimentului de proiectare și pregătire a fabricației. Studiem cu grijă cererile partenerilor străini, comportarea produselor in exploatare, la cumpărători. Astfel, venind in întimpinarca solicitărilor unor clienți externi, în acest an gama electrocompresoareior s-a lărgit cu încă 7 tipuri destinate, în exclusivitate, exportului.' Tot în acest an, 3 tipuri de motoare și 5 tipuri de agregate compresoare au fost adaptate la condițiile în care acestea vor funcționa în țările importatoare, în conformitate cu cererile cumpărătorilor.Dacă, în prezent, circa 80 la sută din volumul exportului întreprinderii „Timpuri noi" il reprezintă livrările către țările cu tradiție industrială, aceasta se datorează tocmai preocupărilor colectivului său de oameni ai muncii pentru înnoirea și modernizarea continuă a sortimentelor, pentru realizarea unor produse competitive pe piața internațională. De fapt, potrivit prevederilor. în nomenclatorul de fabricație al întreprinderii, la sfîr- șitul cincinalului actual vor figura mai^puțin de 10 la sută din produsele care se fabrică acum, urmind ca ponderea produselor noi și modernizate să fie de peste 90 la sută. Aceste obiective, așa cum s-a văzut, se înfăptuiesc cu succes din primul an al cincinalului, în 9 luni fiind asimilate și introduse în fabricație de serie — concomitent cu produsele modernizate sau reproiectate — 7 tipuri de motoare și compresoare. 

La întreprinderea 
„Timpuri noi“ 
din Capitală

care, în mare parte, se livrează la export.Pentru accelerarea ritmului de asimilare a noilor produse și creșterea nivelului calitativ al acestora s-a stabilit o conlucrare strînsă, directă, între întreprindere și diferite institute de cercetări și, îndeosebi, cu Institutul de cercetări și proiectări „Faur" din Capitală, s-au dezvoltat atelierele de pregătire, sculărie. prototipuri și cercetare uzinală. Tot in acest scop; în toate secțiile s-au elaborat tehnologii speciale de control al calității, acestea au fost dotate cu scule și aparate de măsură șl control corespunzătoare, cu mașini de înaltă precizie. După cum. odată cu aplicarea unor tehnologii noi, moderne. în fiecare sector s-a întărit asistența tehnică pentru cunoașterea și însușirea temeinică a noilor procedee tehnologice, iar liniile de fabricație au fost organizate în flux continuu, lucrătorii fiind specializați , în executarea u- nor operații și repere. Productivitate înaltă — nu „fuga" după raportări valorice, globale, produse de bună calitate, apreciate de beneficiarii interni și clienții externi — iată efectul practic al 'tuturor acestor măsuri.Și încă un fapt semnificativ cu privire la ceea ce înseamnă bătălia pentru realizarea exportului la întreprinderea „Timpuri noi" : aici, pentru îndeplinirea planului la export este mobilizat întregul colectiv, în frunte cu comuniștii, se promovează cu insistență experiența lucrătorilor fruntași.Urmărind zi de zi cum se aplică măsurile stabilite pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la export, organele și organizațiile de partid din întreprinderea bucu- reșteană desfășoară o intensă muncă politico-educativă, au inițiat o serie de acțiuni menite să explice oamenilor semnificația politică și economică a acestui imperativ, să-i antreneze la identificarea și valorificarea rezervelor interne. Un rol deosebit acordă organizațiile de partid consultării directe a muncitorilor și specialiștilor, adică a celor care cunosc cel mai bine asemenea resurse și sînt efectiv în măsură să le pună in valoare.— Folosirea tot mai largă a acestor forme ale muncii politice — ne spunea în încheierea investigațiilor noastre ing. Ilina Trandafir, președintele consiliului de control muncitoresc din întreprindere — va contribui. cu siguranță, într-o măsură tot mai rrtare, la creșterea exportului și eficientei lui, la eliminarea neajunsurilor care mai există in acest domeniu, la consolidarea rezultatelor bune de pină acum.Este un punct de vedere realist, cu un puternic suport practic, ce relevă încă o dată adevărul : un export dinamic și eficient, îndeplinirea in bune condiții a contractelor încheiate cu clienții externi presupun realizarea de produse de calitate, mereu înnoite și modernizate.
Iile ȘTEFAN

PITEȘTI
Pentru confortul 

automobiluluiPrintre miile de produse mult solicitate, fabricate la Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești, se numără și covorașele auto din cauciuc. In prezent se realizează 10 sortimente de covorașe, în 5 culori : negru, roșu, verde, gri și albastru și de diferite mărimi, în funcție de marca mașinii. Ele poartă diferite denumiri — „Apa", „Triunghi", „Pătrățel", „Romb", în funcție de desenele sau de formele pe care le reprezintă. Aceste produse sînt livrate, în cantități apreciabile, industriei constructoare de autoturisme din țară (pentru dotarea autoturismelor Dacia 1300 și a variantelor sale), precum și la export, în R. F. Germania, Finlanda, Elveția, Liban etc. Inginerul Dan Rădulescu, șeful secției a IV-a, ne arată unele din caracteristicile calitative ale covorașelor : tipul „Apa", de exemplu, se remarcă prin greutate redusă și rezistentă sporită, prin aspect plăcut ; se mulează perfect pe forma caroseriei mai multor tipuri de autoturisme și se armonizează cu culoarea a- cestora, se curăță ușor. Caracteristici similare întrunesc și celelalte tipuri de covorașe. (Gh. Cîrstea, corespondentul „Scîn- teii").

în acțiunile concrete pentru mobilizarea rezervelor existente, pentru perfecționarea generală a activității economice, un rol deosebit de important il are controlul muncitoresc efectuat de organismele create in acest scop, la diferite niveluri : județ, orașe, întreprinderi. Am solicitat tovarășului 
Dumitru BREABAN, președintele Consiliului județean Botoșani de control muncitoresc al activității economice și sociale, să se refere la citeva probleme ce se impun cu prioritate pe agenda de lucru a acestor organisme și să prezinte unele metode de lucru aplicate pentru soluționarea lor.— Contribuția controlului muncitoresc la bunul mers al activității economice a unităților județului, ne-a spus interlocutorul, după părerea mea, poate fi apreciată potrivit următoarelor criterii : mai intîi, după rezervele de eficiență a muncii descoperite în fiecare întreprindere și apoi după modul în care sînt angrenați muncitorii și cadrele tehnice in valorificarea acestor rezerve. Trebuie să menționez că în activitatea organelor de control muncitoresc din județ se manifestau, pină nu de mult, destule neajunsuri. Pe bună dreptate, Consiliul Central de Control Muncitoresc ne-a criticat că nu am reușit să atragem, in toate cazurile, întregul activ de control muncitoresc la acțiunile pe care le desfășurăm. De aceea, biroul comitetului județean de partid a căutat să aplice o serie de metode de lucru menite să înlăture această carență.— Vă rugăm să vă referiți la citeva asemenea metode, care, desigur, vor interesa și organele de control muncitoresc din alte județe.— Este posibil ca și alte organisme să fi procedat la fel ca noi. Totuși. aș aminti faptul că in județul nostru a intrat în obicei organizarea unor întîlniri, cel puțin de două ori pe trimestru, cu activul de partid din industrie, în cadrul cărora, intr-un mod operativ, ne sfătuim asupra celor mai bune modalități de îndeplinire a sarcinilor trasate de conducerea partidului și de rezolvare a celor mai acute probleme care se pun în perioada respectivă in economia județului. De pildă, la una din consfătuiri s-a discutat despre modul cum sînt angajate consiliile de control muncitoresc și activul de partid din industria orașului Dorohoi în rezolvarea problemelor economico-sociale, des

pre modul cum se asigură aparatura de măsură și control în întreprinderi și măsurile ce se impun in continuare pentru aplicarea reglementărilor legale în domeniul calității produc

AUTORITATEA SI EFICIENTA CONTROLULUI MUNCITORESC
* >

se asigură prin competență și spirit de partid
ției în unitățile industriei ușoare.Totodată, plecind de la realitatea că. de fapt, toate măsurile inițiate se aplică in întreprinderi, la locurile de muncă, ne-am preocupat în mod deosebit, de perfecționarea activității consiliilor de control muncitoresc din unități. Astfel, organizăm schimburi de experiență intr-un mod care, după părerea noastră, are darul să le facă sugestive si convingătoare. Concret, la întreprindere? textilă ..Moldova" din Botoșani am organizat o ședință mode! a consiliului oamenilor muncii, la care au asistat ca invitați toți membrii consiliilor oamenilor muncii și consiliilor de control muncitoresc din întreprinderile industriei ușoare din județ. în această ședință am căutat să definim clar rolul controlului muncitoresc în activitatea de an

samblu a conducerii întreprinderii — acela de a studia diferitele proble-' me importante ale activității unității. de a prezenta soluții consiliului oamenilor muncii și de a controla, apoi modul în care se aplică măsurile stabilite de consiliul oamenilor muncii.— Cum acționați pentru transpunerea in viață a indicațiilor pe care secretarul general al partidului le-a dat în repetate rinduri organelor de control, de a-și organiza mai bine activitatea, de a o orienta spre pro

blemele reale ale producției, de a urmări finalitatea măsurilor stabilite ?— După părerea noastră, pentru a elimina toate cauzele care determină apariția anumitor neajunsuri în activitatea economică a unor u- nități. cea mai eficientă formă de intervenție este „controlul complex" desfășurat in întreprinderi. De oildă. spre siirșitul anului trecut, la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Botoșani s-au înregistrat rezultate mai slabe care vădeau existenta a numeroase deficiente in organizarea producției. Controlul complex, pe care biroul comitetului județean de partid a hotărît să-1 e- fectueze în această întreprindere organele de control muncitoresc, a avut drept scop nu numai să releve neajunsurile, să precizeze cauzele și 

să întocmească un plan de măsuri, ci să rezolve efectiv toate problemele. Pentru aceasta, organele de control muncitoresc de la județ au solicitat concursul organelor de sinteză și control de specialitate, al unor cadre din centrala de resort și, bineînțeles, al activului de partid și al controlului muncitoresc din întreprindere. Practic, s-a analizat situația din fiecare compartiment și loc de muncă, iar deficiențele, după ce au fost scoase la iveală. au fost imediat înlăturate. Con

ducerea întreprinderii, comitetul de partid, compartimentele specializate au învățat astfel cum să acționeze in diferite situații pentru a prein- timpina apariția unor neajunsuri. E- fectul : după patru luni de Ia acest control, întreprinderea a început să-și realizeze ritmic producția planificată prin graficul de atingere a parametrilor proiectați, productivitatea muncii prevăzută a fost depășită. s-au redus substanțial numârui și valoarea contractelor neonorate, au crescut indicii de utilizare a mașinilor. s-au diminuat cheltuielile de fabricație și, consecință firească, cîștigul mediu al unui muncitor a sporit cu aproape 400 de lei.— Ce concluzii a desprins controlul muncitoresc din această acțiune pentru activitatea sa viitoare T

— Mai întii că nu trebuie să așteptăm acumularea unor deficiente, ci să desfășurăm o activitate de depistare a lor „în fașă" și. mai ales, de prevenire a acestora. De aceea, am inițiat un asemenea control complex la o altă unitate. „Electrocon- tact" din Botoșani, care obține in general rezultate bune. Ne-am convins. de asemenea, cît este de important rolul formativ, educativ, al controlului muncitoresc, mai ales in întreprinderile noi.-care trebuie să-și pregătească și să „rodeze" pe posturi 

de conducere și funcționale cadre atît pentru sectoarele economico-pro- ductive existente, cit și pentru dezvoltările viitoare. Apoi, dacă vrem să îmbunătățim efectiv lucrurile, controlul nu trebuie să fie superficial. ci să pătrundă, prin analiza aprofundată la fata locului. în toate problemele, să anticipeze implicațiile unor măsuri sau decizii. De asemenea, considerăm că. participind alături de activiști ai controlului muncitoresc la diferite acțiuni, cadrele specializate de control învață să lucreze si să acționeze ca activiști de partid, îsi însușesc stilul de muncă propriu organelor de partid, de analiză adîn- că a fenomenelor, urmată de sprijin efectiv pînă Ia solutionarea definitivă a problemelor.— Care considerați că sînt factorii care condiționează perfecționarea 

în continuare a activității de control, în general, și a celei de control muncitoresc. în special 1— Autoritatea și eficiența controlului se asigură prin competență, prin spirit partinic. Iată, de pildă, în județul nostru 70 la sută din cadrele cuprinse în activitatea de control muncitoresc la diferite niveluri (județ, orașe. întreprinderi) sint muncitori, maiștri și tehnicieni cu experiență, apreciați la locurile lor de muncă ; 20 la sută sint ingineri și economiști cu o înaltă pregătire profesională. Aceasta asigură controlului un real caracter muncitoresc și competenta necesară. în acest context, ar fi de dorit ca. în sistemul de ridicare a pregătirii profesionale, de sub îndrumarea Academiei „Ștefan Gheorghiu", să se treacă la o specializare a cursurilor destinate organelor de’ control muncitoresc, în cadrul cărora să se pună un accent deosebit pe studiul științei controlului, pe prezentarea celor mai noi și mai eficiente metode de organizare și de desfășurare a activității de control. Este important, de asemenea, să realizăm o mal bună coordonare a activității organelor de control specializate și, pentru aceasta, este necesar ca propunerile de planuri de control să pornească mai mult din județe, iar planificarea operativă a acțiunilor și aprecierea activității acestor organe să intre și in competența controlului muncitoresc de la nivelul județului, nu numai a ministerelor.O viziune largă, cuprinzătoare a- supra acestei activități, ca și grija pentru transpunerea neîntîrziată in practică a concluziilor stabilite in urma acțiunilor de verificare, poate asigura nivelul inalt al contribuției controlului muncitoresc la progresul economic și social-cultural al fiecărui județ, al fiecărei unități productive.
Convorbire, realizată de 
Corneliu CÂRLAN
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ȘCOLILE POPULARE DE ARTĂ 

în deplină concordanță cu rolul conferit 
de partid mișcării artistice de amatoriInstituirea festivalului național „Cîntare României" impune o trecere in revistă a tuturor forțelor implicate în realizarea a- cestei manifestări de anvergură, de o complexitate fără precedent. Intre aceste forțe, școlile populare de artă ocupă un loc important, un rol de frunte, conferit de însăși importanța pe care partidul, secretarul său general le acordă mișcării artistice de amatori din țara noastră. Preluînd o valoroasă tradiție (acum aproape un secol și jumătate, mai precis la 12 februarie 1833, lua ființă la Arad, din entuziasmul unor intelectuali pasionați, primul „Conservator popular" din țara noastră, în al cărui regulament se arăta, printre altele : „muzica contribuie foarte mult la ridicarea moralei") și dezvoltind-o în spiritul generoasei politici culturale a Partidului Comunist Român, orinduirea socialistă a făcut din școlile populare de artă — răspîndite armonios pe întreg cuprinsul țării — realități firești ale vieții noastre spirituale, instituții de culturalizare și de arlă specifice realităților sociale noi, dezvoltării fără precedent a mișcării artistice de masă. în acest sens, este semnificativ faptul că anal școlar care și-a deschis de curind porțile a înregistrat un record : cel mai mare număr de elevi înscriși Ia cursurile de zi : peste 20 000 de oameni de cele mai diferite pregătiri și profesii — muncitori, țărani, cadre didactice, elevi, studenți.Cifra în sine, oricît de spectaculoasă ar fi, nu poate totuși oferi o imagine cuprinzătoare a acestei dezvoltări dacă nu o asociem cu perfecționările de conținut înregistrate de-a lungul anilor de învăță- mîntul artistic popular. Proces continuu, el este identificabil atît în strădaniile cotidiene ale cadrelor didactice de a-și moderniza metodele de predare, cit mai ales în preocupările de perfecționare a programelor analitice și a planurilor de învățgmînt. De altfel, recent au fost trimise județelor noile planuri și programe care urmăresc, in lumina sarcinilor trasate de documentele Congresului educației politice și al culturii socialiste, să axeze mai limpede și mai eficient activitatea didactică și artistică a școlilor populare de artă pe coordonata firească a prezentului : selectarea și furnizarea pentru mișcarea artistică de amatori de cadre cit mai bine pregătite pentru a se integra ca instructori și interpret! amplelor manifestări politico-educati

ve și cultural-artistice cuprinse sub semnul festivalului național „Cintare României". Dar, desigur, simpla existență a planurilor nu este de ajuns pentru optimizarea activității în spiritul cerințelor actuale și de perspectivă. Este necesară, în primul rînd, o îmbunătățire a stilului general de muncă, folosirea experienței bune acumulate de-a lungul anilor, eliminarea unor carențe, de asemenea cunoscute, privind selectarea elevilor, cunoștințele predate acestora, integrarea lor cu activitatea practică.Se constată, de pildă, uneori, următorul fenomen: la cîteva luni după începerea anului școlar, o parte din noii înscriși abandonea-

zeci de minute. Este necesară deci o selecție permanentă. Sint necesare, pc de o parte, poziția activă a sindicatelor din marile întreprinderi și instituții care au datoria să recomande pe acei artiști sau instructori de care au nevoie in propria unitate, iar pe de altă parte depistarea talentelor de către cadrele didactice cu prilejul spectacolelor prezentate pe scenele așezămintelor culturale. Numai astfel se poate diminua procentul celor care abandonează pe parcurs studiile, se creează condițiile pentru ca procesul de învățămînt să se desfășoare cu eficiență instruc- tiv-educativă.Acest proces trebuie, la rîndul lui, să-și stabilească
Educația 

și cultura 
într-o unitate

politică 
socialistă 
inseparabilă

ză cursurile, iar alții încep să aibă o frecvență din ce în ce mai neregulată. Cine sint aceștia ? Cei care „descoperă" că, de fapt, vocația lor nu este teatrul, brigada de agitație sau un anumit instrument muzical, că nu au aptitudini — și, desigur, nici interes — pentru învățarea și aprofundarea unor cunoștințe artistice. Teoretic, un asemenea fenomen ar trebui 6ă fie inexistent, deoarece admiterea ar presupune o testare anterioară a talentului. ,Practic însă într-o serie de județe, selecția viitorilor elevi ai școlilor populare de artă se derulează în cadrul unui simplu examen, desfășurat după tipicul probelor de acest fel existente la admiterea în instituțiile de învățămînt artistic superior. Or, practica demonstrează că selecționarea elevilor pentru învăță- mintul popular trebuie concepută nu ca o operație care reîncepe ciclic, in preajma deschiderii anului școlar, ci ca un proces permanent. în întreprinderi și instituții, la orașe și sate există mii, zeci de mii de artiști amatori ; ei cîntă și dansează, recită și joacă teatru sau chiar trec de la interpretarea propriu-zisă la instruirea colectivelor artistice din care fac parte. Este logic ca elevii școlilor populare să fie aleși dintre cei mai buni artiști amatori. Or, aceștia nu pot fi descoperiți și îndrumați spre secțiile școlilor populare de artă pe parcursul unei examinări de citeva

limpede țelul esențial : bagajul de cunoștințe artistice, muzicale, dramatice, coregrafice, nu trebuie să se irosească steril într-un cadru restrîns, ci să aibă o limpede finalitate socială, să răspundă concret, nemijlocit, nevoilor formațiilor artistice ale întreprinderilor din care provin elevii, formații angrenate cu toate energiile in festivalul „Cîntare României" (și este de precizat că această participare nu înseamnă o activitate de campanie, ci o permanență, căci perioada dintre edițiile festivalului este, de fapt, perioadă de acumulări, de perfecționări, de înnoiri, pentru întreaga mișcare artistică). Aceasta a fost și rațiunea care a condus, în acest an de învățămînt, la revizuirea și îmbunătățirea planurilor și a programelor analitice, ac- centuîndu-se caracterul practic aplicativ al disciplinelor, atit prin afectarea celei mai mari părți a orei de studiu pentru exerciții și aplicații practice, cit și prin abordarea cu prioritate în acest studiu a genurilor prezente în mișcarea de a- matori : teatrul politic și cel document, dansul nou cu temă, montajul literar- muzical. recitalul de poezie, în același scop s-a Introdus obligativitatea ca, încă din anul I, elevii să se constituie în formații artistice (pe an de studii, pe clase și pe grupuri de clase). Ieșind dintre cei patru pereți ai clasei in sala de spectacol, alăturind aprecierilor profesorului pe cele ale publi

cului spectator, elevii școlii vor putea acumula o experiență artistică bogată, se vor confrunta nemijlocit — practic, și nu teoretic — cu exigențele actului de creație artistică. Formațiile școlii vor trebui să prezinte spectacole-model pe scenele așezămintelor culturale, vor stabili o colaborare strinsă cu arta profesionistă — asistență la repetiții, participare Ia spectacole urmate de analize în prezența realizatorilor etc.într-o asemenea perspectivă — a permanentei dezvoltări a mișcării artistice de masă — de mare importanță este grija pentru activitatea elevilor după absolvire, avindu-se în vedere că există cazuri în care artiști amatori bine pregătiți în școală își uită îndatorirea morală de a dărui cele învățate tovarășilor de muncă și de formație artistică, din mijlocul cărora au pornit. Pentru a se evita asemenea ca2uri, centrele județene de îndrumare a creației populare, împreună cu instituțiile de invă- țămint trebuie să urmărească mult mai atent decit pină acum felul cum foștii elevi ai școlilor populare de artă își valorifică talentul, cunoștințele acumulate în anii de studii, precum și condițiile care le sint create de așezăminiele culturale pentru aplicarea in practică a acestor cunoștințe.Așa cum se subliniază și în Programul de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste, în societatea noastră artele vor deveni, din ce în ce mai mult, un mod de exprimare plenară a personalității umane. Iată de ce, mai mult decit ori- cind, școlile populare de artă sint chemate să-și dovedească potențialul lor e- ducativ, capacitatea de a înlesni accesul oamenilor muncii Ia marile valori ale spiritualității omenirii, participarea acestora — uniți prin statornica lor dragoste pentru artă — la activitatea artistică, împletită armonios cu munca produc- tiv-constructivă. în această nobilă perspectivă, se poate spune că, îndeaproape îndrumate de comitetele județene de cultură și educație socialistă, ca și de inspectoratele școlare județene, școlile populare de artă sînt datoare să facă pași hotărîți în direcția unei legături tot mai strînse, organice cu clocotul vieții, cu bogăția de fapte a prezentului. Aceasta este însăși rațiunea existenței lor.
Radu
CONSTANTINESCU

In frumoasa stațiune Bâile Herculane
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FAPTUL
DIVERS

România-film prezintâ filmul: „PREMIERA"

Titlul unei cărți mai vechi, Ordinea și aventura (1973), definește concis temperamentul critic al lui Mircea Zaciu. El este o personalitate duală, capabilă concomitent să refuze în numele noului tirania clișeelor, inerția, rutina, dar și să judece totul sub acolada tradiției înțelese ca un perpetuu reper interior. Reticent față de interpretări osificate, depășite, optînd mereu pentru autoritatea argumentului, nu pentru argumentul autorității. Mircea Zaciu nu-și transformă insă rezerva categories față de clișee, dorința de originalitate în- tr-un scop in sine. Dacă adesea criticul propune o nouă perspectivă asupra unei creații, o face împins nu de ambiția vană de a se diferenția cu orice preț de predecesori, ci pentru a pune mai bine în valoare un adevăr ignorat. Este surprinzător să constați cum in cazul lui Mircea Zaciu evidențierea unui adevăr estetic are la origine un impuls etic. Lucrul se poate constata și la parcurgerea ultimului său volum. Lecturi și zile (editura „Eminescu"). Cartea are un stagiu de cîteva lunj bune în librării și biblioteci, a fost distinsă între timp cu un premiu important ; ca atare, comentariile. în unanimitate favorabile, nu au lipsit. Am observat însă tentația unei interpretări unilaterale. Sedusă de eleganța frazei, de rafinamentul odobescian al argumentației, critica a identificat în Mircea Zaciu îndeosebi scriitorul, artistul, ignorind moralistul, care-1 dublează pe cel dintîî. Si totuși chiar titlul cu văditul său caracter de parafrază după Hesiod (Munci și zile) trebuia să dea de gîndit.Pentru Mircea Zaciu lectura critică nu înseamnă un act de hedonism, ci o muncă austeră, o angajare dificilă, cotidiană. Finalitatea ei este impunerea adevărului. Atît în conștiința scriitorilor, cit, mai ales, în

aceea a cititorilor. Nu in- tîmplător în decalogul moral al criticului păcatul fundamentai al unei exegeze este „inducerea în eroare a cititorului". Ironia, fibra polemică, denunțarea falsului, a imposturii (îndeosebi a celei cu acre doctorale, „științifice") tocmai în această structură psihologică eminamente etică își au originea. Criticul, afirmă Mircea Zaciu, este o conștiință de veghe, o „stea in priveghere", un „Muncitor (Laborator)" care cre-

nevirea, care așteaptă binele în viitor fără nici o luptă și care, văzind răul, il măgulește cu speranța că se va îndrepta de la sine".De o erudiție impresionantă. dovadă concludentă că înainte de a scrie trebuie să știi, Mircea Zaciu transcende mai întotdeauna aglomerarea de date, mărunțișurile filologice (care nu-i displac însă !) pentru a acredita o „repede ochire" de sus. într-un fel, tehnica lui este (poate pretențios spus, dar exact) arhimedi-
Mirceq ZACIU:

„Lecturi și zile"
ează. Adevărata creație fiind incompatibilă cu compromisul, cu abdicarea de la exigență, este normală pledoaria pentru intransigență. Sînt în Lecturi și zile două articole : Criteriul etic și Condiția cronicarului, care ni se par a constitui o tablă de legi sui-ge- neris a eseistului. Un postulat esențial al acesteia este respingerea falsei cordialități, a filantropiei mioape. De aceea nu miră faptul că Mircea Zaciu este în polemică permanentă cu matadorii îngăduinței, cu cei care lasă să prolifereze mediocritatea și nonvaloarea pe motiv că „timpul, eternul judecător, va alege griul de neghină" etc., etc. La asemenea opinii, riposta autorului acestei cărți vine promptă : „că timpul demontează autoiluzionarea, așază Iu locul potrivit valoarea și nonvaloarea, nu trebuie să ne consoleze, cită vreme o imagine mai aproape de adevăr poate fi obținută prin Intervenții directe, care să evite eroarea și s-o corecteze Ia vreme". La timpul său, Maio- rescu „osîndea" și el „le-

că. în noianul de date, interpretări, înțelesuri, ipoteze, manuscrise, ediții ale unei opere, el caută punctul de sprijin, ideea-forță în jurul căreia gravitează universul unei creații. Obsesia lui perpetuă este de a trasa concis, cu mină sigură, desenul unui adevăr fundamental. Practicat intr-o asemenea manieră, este de Ia sine înțeles că în Lecturi și zile „cultul nuanțelor" nu este agreat. în consecință, calitatea dominantă a scrisului lui Mircea Zaciu este arta de a se supune la obiect. Circumvoluțiile precaute în jurul operei, gesticulația premergătoare instalării în inima operei sînt evitate hotărît. Nu este insă ocolită ridicarea în planul generalității, proiectarea unei opere la scara Literaturii. Meditația asupra condiției cronicarului este, de pildă, deviată spre parabolă, o proză de Dino Buzzati dobîndind neașteptate sugestii autohtone : „Cînd te temi de rostirea adevărului ultim, criticul nu-i decit spăimosul monstru marin, oricît de benefică ar fi intenția urmăririi.

Grafomanli, impostorii, mediocrii, veleitarii și megalomanii vor vedea mereu în spatele lor fiara K, obsesia Kriticului". Ideea inculcată subtil este că abdicarea de la etică viciază vizionarea estetică. Mai toate revelațiile „estetice" (și sînt numeroase în a- ceaStă carte) impuse de Mircca Zaciu au un fundament de ordin moral, deși autorul nu intenționează și nici nu realizează un breviar de moralități. Folosind un cuvînt cc-i aparține, Mircea Zaciu este un „panemotiv", vibrează adică imediat în fața valorii, chiar dacă aceasta se ascunde uneori în veșminte ponosite. Criticul nu ezită să distingă valori in însemnările de taină ale pragmaticului Constantin Brâncoveanu, In almanahuri seculare. în jurnale scrise neglijent, gifiit, sub povara evenimentului. în spatele acestei preferințe se ascunde o frenezie justițiară, dorința (iarăși cu substrat etic) de a indica frumuseți ignorate de este- tiști de circumstanță. Același criteriu funcționează și în cazul scriitorilor clasici. Despre Negruzzi, de exemplu, se impune o nouă viziune plecînd de la relevarea „umilității tenace cu care și-a apărat orgolioasa lui independentă de conștiință". în comentariile lui Gherea despre Coșbuc se reliefează „accentul pus pe universul moral".Lecturi șl zile adună Intre coperți o materie eterogenă : cronici de ediții, glosse pe marginea unor jurnale și memorii prea puțin cunoscute, cronici ale traducerilor, chiar și un fals jurnal personal. O materie ce ține deci prin excelență do domeniul istoriei literare. Cu toate acestea, „pledind Ia bara prezentului cauza celor dispăruți", Mircea Zaciu izbutește de fiecare dată să-i transforme în contemporani ai noștri. Semnul dintotdeauna al criticului de vocație.
Ioan ADAM
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Gestul unei
pioniereînsemnările micii reportere Carmen Smidt. de la Școala generală nr. 3 din orașul Vaslui, au stîrnit un mare interes în nn- dul elevilor de aici. Sub titlul „O faptă pionierească", autoarea relatează la gazeta de perete pionierească despre o faptă cu alese semnificații. Din proprie inițiativă, pioniera Mardare Cătălina (din clasa învățătoarei Lidia Bursuc) acordă zilnic îngrijiri, pe măsura priceperii și forțelor ei, bătrînei Elena Bujoreanu, în virstă de 74 de ani. Preocupările Cătălinei sînt apreciate de colegi, de copiii blocului nr. 61, dar mai ales de bătrina care se înțelege de minune cu fetița ce-i poate fi strănepoată. Deși suferindă, E.B. a găsit totuși puterea să adreseze o scrisoare de mulțumire organizației pionierilor Școala generală de pe M. Kogălniceanu din de la Aleea Vaslui.
Atentie♦ 
la curbe!

Direcția generali a miliției ne 
informează că, în mai puțin de 
24 de ore, au avut loc 3 acciden
te grave de circulație generate 
de aceeași cauză : exces de vi
teză la curbe. Autoturismul 
1 BC 1299, condus de loan Nistor, 
cel cu nr. 1 CS 867, condus de 
Traian Pavel, și autobasculanta 
31 OT 1522, condusă de Mircea 
Drăghici, din cauza neadaptării 
autovehiculelor la viteza de 
curbă și de asfalt alunecos, au 
părăsit, în același fel, sensul de 
mers lăsînd in urmă un mort și 
6 persoane rănite grav.

t V

O producție a Casei de filme numărul patru. Scenariul: Aurel Baranga. Regia : Mihai Constantinescu. Imaginea : 
Costache Dumitru-Fony. Muzica : Temistocle Popa. Decoruri: arh. Livlu Popa. Costume : floria Popescu. Sunetul: Bog
dan Cavadia. Montajul: Margareta Anescu. Cu : Carmen Stănescu, Radu Beligan, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Va- 
silica Tastaman, Aurel Giurumia, Carmen Galin, Virgil Ogășanu, Emil Botta, Mircea Șeptilici, Tamara Buciuceanu, Con 
stantin Fugașin.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică BUCUREȘTf,

Duminică 31 octombrie
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8.40 Tot înainte !
9,33 Film serial pentru copil : Bltndul 

Ben — episodul „Meciul".
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13.05 Album duminical.
14.30 Fotbal : „U“ Craiova—F. C. Bihor 

din cadrul etapei a 11-a a diviziei 
naționale A. Transmisiune de la 
Craiova. în pauză : rezumatul Înre
gistrat al meciului de hzmdbal 
masculin Dinamo—Steaua, derbiul 
campionatului național.

16,50 Film seria! : „Din tainele mărilor". 
Episodul XVII — „Caracatițele".

17,40 Drum de glorii.
19,00 Micul ecran pentru cei mici. „Ate

lierele hărniciei".
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt. Ce

tatea de scaun a Tirgoviștei.
30.30 Film artistic : „Falsificator fără 

voie". Producție a studiourilor 
franceze. Premieră TV.

22.00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20 23 Ora melomanului.
21.20 Tara vinurilor — un reportaj des

pre podgoriile Moldovei.
21.45 Selecțluni din emisiunile de diver

tisment.Luni 1 noiembrie
PROGRAMUL I

lo.oo Tcleșcoală.
16.30 Emisiune tn limba maghiară.
19.00 Teleglob — Algeria azi. Reportaj.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 VInturile, valurile... Spectacol cu 

public.
20.20 Viața economică.
21.20 Roman ecranizat : „Jucătorul" (II).
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17,03 Bucură-te, mîndră țară — muzică 

populară.
17.30 Marele șl micul ecran.
19.05 Melodii, melodii.
19.23 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : „Blir.dul 

Ben".
20.25 „Poezia să deștepte simțăminte 

frumoase și nobile".
20.45 Inscripții pe celuloid.
21.15 Telex.
21,20 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.

decît 
melcul...

Gh. Constantin din Galați, car
tierul Țiglina 111, micro 17, bloc 
II, ap. 129, ne roagă să consem
năm la „Faptul divers"' un re
cord poștal. Despre ce este vor
ba ? Dumnealui a intrat in po
sesia unei recomandate (par a- 
vion) la... cinci zile după ce 
scrisoarea a ajuns la oficiul poș
tei nr. 9. din localitate, oficiu ce 
(de) servește zona. „Mai preci
zez, adăuga cetățeanul amintit, 
că locuința mea se află la circa 
100 m de sediul oficiului nr. 9, 
iar respectiva intimplare nu-i un 
simplu accident, deoarece 
presa la care sint abonat 
primesc cu regularitate".

Așa recorduri...

Răzbunare 
pe... propriul 
buzunar

Multe „simbete" trebuie să-l * 
fi purtat șoferul Otto Tamuczan : 
de la l.T. „Ardeleana" Satu- I 
Mare lucrătorului de miliție I care in urmă cu mai bine de 
un an l-a amendat cu 50 de lei 
pentru încălcarea unei reguli I 
de circulație. Dar O.T. nu și-a 
„trădat" sentimentele decit cu I 
citeva zile in urmi cînd, pieton 
fiind, îl reintilni pe același lu- • 
crător de miliție, chiar in 
mentul cînd întocmea un 
ces-verbal de contravenție unui 
alt șofer. O.T., care tocmai tre
cea pe acolo, a simțit că sosi
se momentul „răzbunării". „Cine 
ești dumneata să amendezi pe 
toată lumea" — il întrebă el pe 
agentul de circulație, presărind 
intre vorbe și citeva injurii. De 
data aceasta organele in drept 
i-au oferit o chitanță de... 30 de 
ori mai mare : 1 500 de lei.

niei . 
n-o

mo- 
pro
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Dar răspunderea 
responsabililor ?

Cinci... dintr-un 
condei

De la o vreme, Pavel Pervescu, zis Pufi, se lăsase de meserie — fusese zidar la Grupul de șantiere 3 construcții Timișoara, șantierul nr. 32, din Buziaș — și-și făcea de lucru prin gări. Mai precis, prin bufetele și restaurantele acestora. Unde erau doi oameni la o masă, el era al treilea. Lua o cinzeacă de țuică sau o sticlă de bere și... se punea pe întrebat. îl interesa tare mult unde vor să călătorească comesenii. După care, băiat de treabă, le oferea el însuși bilete de călătorie. Bilete de călătorie perfect valabile — la un preț mai mic decit cel de la casă. Bilete pe care, înainte de a părăsi serviciul, le primise personal, cu acte în regulă, în vederea recrutării de muncitori în diferite localități din țară....Prins și deferit organelor de justiție (Judecătoria Lugoj), „Pufi" a trebuit să dea socoteală pentru abuzul săvîrșit, să acopere prejudiciul creat prin vinzarea frauduloasă a biletelor. Ceea ce ne-a reținut atenția este însă altceva.Din dosarul lui Pavel Pervescu reiese că, mai înainte de a lucra ca zidar și de a fi însărcinat cu recrutarea de muncitori în țară, acesta săvîrșise nici mai mult, nici mai puțin decît... 9 (nouă) infracțiuni contra avutului obștesc. Lucru pe care, atunci cînd i-a încredințat gestiunea amintită, conducerea unității putea și trebuia să-1 știe. Cei în cauză au trecut însă peste aceste „amănunte". De ce ?

într-una din zile, Valburga Mausz. gestionară la cooperativa de consum Săcălaz, a primit, ca de obicei, o anumită cantitate de petrol. Petrol a- dus și descărcat in unitate de către numitul Valentin Foriș, conducător auto pe una dintre autocisternele cooperativei zonale de consum Timiș. Apoi V. M. și V. F. au trecut la întocmirea actelor. Operație în decursul căreia, sesizînd neatenția gestionarei, șoferul i-a vîrît sub condei și un document cuprinzînd date fictive, cu ajutorul căruia acesta va reuși să facă alte două lucruri frauduloase : pe de o parte — să-și acopere o sustragere mai veche ; pe de alta — să obțină, profitind de neatenția altor gestionari, un alt act fictiv, pe care să-1 folosească în același scop ca și pe primul, și cu același rezultat. Așa se face Că, datorită unei singure neatenții, V. F. a reușit să săvirșească nu mai puțin de cinci falsuri, să sustragă însemnata cantitate de 9 138 1 petrol. Pină cînd cineva, mai atent decît gestionarii cu pricina, a sesizat falsul !Firește, pentru falsurile și sustragerile a- mintite, V.F. a fost cercetat, judecat — la Judecătoria Timișoara — și condamnat potrivit legii, obligat la plata cuvenitelor despăgubiri civile. N-ar fi oare firesc ca, in asemenea cazuri, să răspundă și cei care, nedeschizînd ochii — nici la timp și nici cit trebuie ! — au favorizat,prin atitudinea lor neglijentă, săvirșirea infracțiunii ? I

Ciobanul care 
a pierdut oile

— Știți, onorată instanță, eu nu sint de vină ; dacă mecanicul locomotivei era și el mai atent, oile nu pățeau nimic...Judecătoria Timișoara. în fața instanței — loan Tundreci, fost cioban la ferma nr. 7 a I.A.S. Șag, județul Timiș. într-una din zile, in timp ce se afla cu oile la păscut \ — turma număra 618 ovine — I. T. s-a plictisit. Și atunci, în loc să scoată din chimir tradiționalul fluier, cum au făcut generații și generații de păstori, ori mai puțin tradiționalul — dar tot mai mult întrebuin- țatul — tranzistor, ciobanul nostru nu a găsit ceva mai bun de făcut decît să lase de pripas turma dată lui în grijă și să... dea o fugă la clubul fermei, la televizor.Nesupravegheată, turma a păscut ce a păscut în locul unde a lăsat-o I. T„ după care a luat-o razna, spre zona de protecție a căii ferate... Cînd a trecut prin locul cu pricina, mărfarul Jebel—Timișeni a prins sub roți și omorit un număr de treizeci și șase de oi...— Știți, onorată instanță...Firește, instanța a dispus potrivit legii : și plata despăgubirilor civile, și cuvenita pedeapsă penală pentru neglijența de care a dat dovadă I. T. Oricît de îmbietoare ar fi condițiile de la clubul fermei zootehnice, oile hu se păzesc în fața televizorului. Ci 
tot pe cimp.

Tristețea 
jumătății 

de buchet...
Alături de alte daruri primite cu ocazia căsătoriei, soții Z. B. și V. B. — ambii dln- tr-o comună din apropiere de Urziceni — au primit și un cadou mai puțin obișnuit : opt flori din plastic. Opt flori care, utunci, au contrastat, firește, nu atît cu restul cadourilor, cit, mai ales, cu restul florilor. Și totuși, dintre toate darurile și, mai ales, dintre toate florile de atunci, tocmai acestor opt flori le-a fost dat să joace astăzi un rol aparte, aproape simbolic. Șl iată de ce.Recent, din motive asupra cărora nu stăruim — procesul de divorț al celor doi fiind incă pe rolul instanțelor judecătorești — Z. B. și V. B. au hotărit să se despartă. Așa că, alături de cererea de divorț, printr-un proces separat, au cerut instanței împărțirea tuturor bunurilor comune — de la sumele primite in dar la nuntă, pină la cele... opt flori !Lucru încuviințat, firește, de instanță, potrivit legii. Așa că, cu hotărîrea judecătorească în față, soții au pornit la partajarea bunurilor. Una mie, una țle ; una mie, una ție... Soartă ce a revenit și celor opt flori. Una mie, una ție, una mie, una ție... Moment în care, după cum povestesc martorii. pe fața celor doi soți a apărut ceea ce era firesc să apară : umbra amintirii, imaginea încă vie a momentului in care le-au primit.Deși tulburați sufletește, cei doi au ple

cat. totuși, fiecare cu „florile lui", cu jumătatea lui de buchet...Știm cu toții, florile de plastic sînt și vor rămine simple flori de plastic. Strînse însă din nou la un loc, în casa soților Z.B. și V.B., cele opt flori ale fostului buchet ar transmite, peste ani. cei mai frumos mesaj...

Prinși cu 
„mîța-n sac"La poarta căii ferate a întreprinderii de prelucrare a maselor plastice din Buzău a fost depistat un „transport" de saci din polietilenă. Stere Grama, Pom- piliu Anghel și Stelian Lixan- dru îi scoseseră din secția de fabricație CU ajutorul lui Nico- lae Slmion. Lingă poartă așteptau bișnițarii cu bani lichizi, în același fel au procedat și Costică Burada și Emil Nehoiu. Cîteva mii de saci din polietilenă au ieșit astfel din unitate pe calea necinstei. Făptașii au fost judecați în întreprindere. Colectivul de muncă a Condamnat cu asprime faptele celor ce au confundat averea obștii cu o ogradă fără stăpin.

Din caietul 
grefierului

Fii, fiice, 
părinți 

nepoți„Este adevărat că, tntr-o seară, sub
semnata’ am prins porcul reclamantului, 
l-am băgat in curte la mine și l-am tăiat. 
Nu știu insă de Ce reclamantul se consideri 
prejudiciat și acum, cînd m-a descoperit 
miliția, după ce porcul i-a fost restituit — 
tăiat, curățat și tranșat bucăți ; cred că cel 
păgubit sint eu, care l-am făcut toate aces
tea pe gratis și dtn proprie inițiativă".(Din „nedumeririle" inculpatului Ioan H., Tribunalul județean Timiș.)

„Cînd am pus mina pe tîrnăcop și am 
încercat să sparg ridul, subsemnata am vrut 
să bag în cameră un butoi cu apă de ploaie, 
nicidecum să-mi șicanez colocatara. Gre
șeala mea stă insă in faptul că, in loc s<î 
sparg zidul de la camera mea, l-am spart 
pe cel de la camera vecinei mele".(Tribunalul județean Ilfov, dosar penal nr. 868/1976, fragment din mărturisirile făcute instanței de inculpata F. H.)

Tltus ANDREI

O frumoasă tradiție aduce, 
toamnă de toamnă, in familiile 
bătrinilor podgoreni din Gugeș- 
tii Vasluiului copii, nepoți, gi
neri, nurori și alte rude, care 
muncesc și trăiesc in diferite lo
calități din țară. Cu toții își pe
trec concediul prin muncă, dind 
o mină de ajutor la culesul 
strugurilor. Din numeroase 
exemple ne-am oprit la familia 
lui moș Macovet T. Gheorghe 
care, împreună cu mătușa Vero
nica, tare s-au mai bucurat și 
s-au mindrit că împreună cu 
cei venițl din „toată țara" — 
Jenică, Aurel, Valeria. Daniel... 
— alcătuiau la cules cea mai nu
meroasă familie-echlpă. Cine 
oare conducea în muncă această 
numeroasă familie-echipă ? Se 
înțelege, însuși moș Macovei!

Rubrică realizată de 
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"
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Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane Cronica zileiStimate tovarășe Willi Stoph,Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, îmi este plăcut să vă adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai sincere felicitări.Vă doresc sănătate, viață îndelungată și noi realizări în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui
♦Camerei Populare a Republicii Democrate Germane, Horst Sinder- mann, cu prilejul alegerii sale in această funcție.

Un act cu profunde semnificații patriotice și ostășești:

Depunerea jurămîntului militarîntr-o atmosferă emoționantă, sîm- bătă dimineața, elevii anului întii din școlile militare de ofițeri activi, de maiștri militari și subofițeri, elevii școlilor de ofițeri de rezervă, precum și noul contingent de tineri care își satisfac stagiul militar cu termen redus au împlinit un act cu profunde semnificații patriotice și ostășești : depunerea jurămîntului militar.La solemnitățile prilejuite de acest eveniment înălțător au participat membri ai Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, comandanți de arme, activiști de partid și de stat, veterani din războiul antifascist, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pionieri. Au asistat, de asemenea, numeroși părinți ai elevilor și militarilor cu termen redus, veniți să trăiască, alături de fiii lor, marea clipă a trecerii de către aceștia a unui nou și important prag spre bărbăție și maturitate.Actul depunerii jurămîntului s-a transformat într-o vibrantă manifestare de dragoste fierbinte și nemărginit devotament față de patrie, popor și partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu — secretarul general al partidului, președintele republicii, comandantul suprem al forțe

lor noastre armate. Cu mîna pe lancea drapelelor de luptă, aureolate de gloria pe care contingentele înaința- șe au făurit-o pe cîmpurile de onoare ale războiului de independență, în bătăliile Mărăștiului, Mărășeștiului, Oituzului și pe frontul antihitlerist, precum și de realizările obținute de militarii României socialiste în instruire și în activitatea constructivă, tinerii care au rostit sacrul legămint s-au angajat ferm să-și dăruiască tot ce au mai bun, întreaga capacitate și energie cauzei apărării și înfloririi patriei. Ei și-au afirmat hotărîrea neclintită de a-și face datoria în spiritul înaltelor cerințe și exigențe pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a exprimat în cuvintarea la recenta adunare a activului de comandă și de partid de bază din armată, de a munci cu dăruire și abnegație comunistă pentru a se forma la școala politică a armatei ca ostași-cetățeni cu o conștiință socialistă ridicată, animați de trainice sentimente patriotice și spirit revoluționar, de a nu precupeți nici un efort pentru a deveni cadre de nădejde ale armatei, instructori și educatori pricepuți, a- părători dîrji ai cuceririlor revoluționare ale poporului român, ai independenței și suveranității noastre naționale.

Vizita în țara noastră a 
unei delegații de activiști 
ai P S U G zilele de 25—30 octombrie a.c., la invitația C.C. ai P.C.R., o delegație de activiști ai P.S.U.G.. condusă de tovarășul Lothar Oppermann, șeful secției î-nvă- țămînt a C.C. al P.S.U.G., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Delegația a avut convorbiri la secția propagandă și presă a C.C. al P.C.R., la comitetele județene Dolj și Sibiu, Comitetul municipal Sibiu ale P.C.R., precum și la Ministerul Educației și învățămîntului. Oaspeții au vizitat, de asemenea, licee și școli generale, ca și obiective social-culturale din Capitală și municipiile Craiova și Sibiu.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Alexandru Szabo, adjunct al șefului secției propagandă și presă a C.C. al P.C.R. A fost prezent, de asemenea, Bans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.

O delegație a Comitete
lor de Apărare a Revoluției 
din Cuba forrnată din Jorge Les- cano Perez, coordonator național al comitetelor, și Iesus Fernandez, secretar al comitetelor, a sosit ieri în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului

Unității Socialiste, de alte persoane oficiale. A fost prezent Humberto Castello, ambasadorul Republicii Cuba la București.
★

Vizita unei delegații din 
Madagascar. La invitația consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ne-a vizitat țara o delegație din Republica Democratică Madagascar, condusă de dr. Remi Tiandraza, ministrul cercetării științifice. în timpul șederii în România, delegația a purtat convorbiri cu prof. Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și a vizitat instituții centrale, institute de cercetare și dezvoltare tehnologică, precum și unități din domeniul siderurgiei, chimiei, e- lectrotehnicii, industriei alimentare, agriculturii și ocrotirii sănătății.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. a adresat o telegramă de felicitare lui Mahmoud Riad cu prilejul realegerii sale în funcția de secretar general al Ligii statelor arabe.
★La muzeul Banatului din Timișoara s-a deschis o expoziție de gravură japoneză din secolele XVII-XX, manifestare ce se înscrie în cadrul schimburilor culturale româno-nipone. La vernisaj au participat George Micota, primarul orașului, personalități ale vieții cultural-artistice locale, un numeros public. A fost prezent Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București. Expoziția cuprinde o serie de stampe reprezentative pentru gravura japoneză, clasică și contemporană.
★Una dintre cele opt pelicule românești, prezentate recent in cadrul Festivalului filmelor de protecția

muncii din țările socialiste de la Havana, a obținut cea mai mare distincție — Steagul „Eroii de la Moncada". Este vorba de filmul documentar color „Gazele toxice nu iartă". realizat de studioul cinematografic „București", în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Comitetul Uniunii sindicatelor din agricultură, industria alimentară și ape.
★La cea de-a 10-a ediție jubiliară a Festivalului internațional de film turistic de la Tarbes (Franța) — octombrie 1976. filmul „Țara Hațegului", realizat de agenția „Publiturism", în colaborare cu studioul cinematografic „Al. Sahia", a obținut premiul „Piste d’or".
★în cadrul .Săptămînii cooperației din R. D. Germană", la magazinele „Ozana" și „Complex" din Tg. Neamț au fost deschise, sîmbătă, expoziții ale unităților producătoare de bunuri de consum din țara prietenă. Expoziții de acest fel au fost organizate și în R.D. Germană, cu produse realizate de unitățile cooperatiste din județul Neamț.
★Vineri și sîmbătă a avut loc la U- niversitatea din Timișoara o dezbatere științifică de lucru pe tema „Mobilitatea forței de muncă din industrie : procese actuale și tendințe". Organizată de Academia de științe sociale și politice, în colaborare cu Centrul de sociologie din București, catedra de sociologie a Academiei „Ștefan Gheorghiu" și Centrul de științe sociale din Timișoara, manifestarea a cuprins in program o serie de comunicări și referate bazate pe investigații complexe, întreprinse în unități de producție și pe studii legate de mobilitatea forței de muncă. cu implicațiile sale economice, sociale și culturale.
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Mii de spectatori la festivalul 
handbalistic Steaua - Dinamo (19-14)

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 șl 3 no

iembrie. In țară : Vreme călduroasă. 
Cerul va fi variabil, cu Innorâri mal 
accentuate în jumătatea de vest a Mun
teniei, Oltenia, Banat, Crlșana și Ma
ramureș, unde vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de averse, Însoțite, 
izolat, de descărcări electrice. In rest, 
ploi Izolate, vintul va sufla cu 25—30

km pe oră. exceptînd Banatul șl Car- 
pații Meridionali șl Apuseni, unde va 
atinge 45—50 km pe oră, șl va predo
mina din sud-est. Minimele vor fi cu
prinse între 6 și 14 grade. Izolat mai 
coborite în depresiunile din estul Tran
silvaniei, iar maximele între 16 și 22 
grade, pe alocuri mal ridicate în sudul 
țării, în primele zile. Dimineața șl sea
ra, local, se va produce ceață. în Bucu
rești : Vreme călduroasă. Cerul va ft 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab, pînă la potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

ÎN CAPITALĂ SE DESCHIDE AZI

Tradiționalul tîrg de toamnaAstăzi, în cele 31 de piețe ale Capitalei se va deschide tradiționalul tirg de toamnă. în acest scop, în incintele lor s-au amenajat standuri și expoziții, a fost suplimentat fondul de produse și mărit numărul locurilor de vînzare, astfel încit cumpărătorii să fie serviți în condiții cit mai bune. Printre altele, din depozite au fost dirijate spre unitățile de desfacere circa 1 500 tone cartofi, 1 500 tone legume, 500 tone mere, 400 tone struguri — care vor fi vîndu- te și sub formă preambalată, 100 tone pește proaspăt, 100 tone pește congelat, precum și multe alte produse solicitate pentru aprovizionarea de

iarnă a populației. Totodată, în piețe vor fi prezente cu expoziții și standuri de vinzare marile unități producătoare de legume din comunele subordonate Capitalei și din județul Ilfov. De asemenea, pe lingă toate acestea vor putea fi procurate prin magazinele speciale, precum și prin tonete special amenajate numeroase mărfuri industriale specifice sezonului rece, începînd cu diversele articole de uz casnic și terminînd cu confecțiile și încălțămintea de iarnă, în toate piețele vor funcționa chioșcuri și unități de alimentație publică. (Dumitru Tîrcob).
LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C., ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți lunară din 30 octombrie 1976

LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C.. ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți suplimentară din 30 octombrie 1976

Salut adresat Congresului 
Partidului Socialist Portughez
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Aproximativ 5 000 de spectatori s-au așezat ieri în tribunele din jurul terenului de handbal din parcul Dinamo spre a urmări partida partidelor din handbalul nostru, Steaua — Dinamo. A fost un adevărat festival handbalistic în aer liber — ne spunea loan Kunst-Ghermănescu, președintele F.R.H. — cu o ambianță caldă și foarte sportivă. Voi revedea cu plăcere la televizor aspecte ale acestui joc (n.n. — azi, la ora 15.15. în pauza meciului Universitatea Craiova — F.C. Bihor).Un joc de clasă, pe parcursul căruia s-au întrecut handbaliști de renume : Licu, Penu, Cosma, Grabov- schi, Ștef, în rîndurile lui Dinamo, dincolo, la Steaua. Birtalan, Voina, Gațu, Drăgăniță, Kicsid, Tudosie sau Stockl. După un început de partidă
FOTBAL; Insuccese eleDeși ieri nu s-au jucat decît două dintre cele nouă partide, evenimentul întregii etape a Xl-a s-a și produs : la Arad, U.T.A. a învins pe Sportul studențesc. Timp de nouă meciuri, echipa bucureșteană nu fusese înfrîntă, arătînd un joc precaut și destul de ermetic în apărare. O dovadă foarte concretă în această privință era și numărul mic de goluri primite de formația studențească — 3. La Arad insă, centrul atacant Nedelcu II a marcat de două ori, în minutele 36 și 69, întrerupînd șirul rezultatelor pozitive ale bucureștenilor, tocmai îa puține zile înaintea meciului revanșă de la Gelsenkirchen cu echipa Schalke (ieri, învingătoare la Saarbriicken cu 3—2). Și aceasta în pofida faptului că Sportul studențesc a aliniat — după cum ne informează Constantin Si- mion, corespondentul „Scînteii" — o formație aproape completă : Ră- ducanu — Tănăsescu, Ciugarin, Grigore, Manea — Kassai, Cazan, Rădulescu (Munteanu) — Petreanu, O. Ionescu, Vlad (Grosu).Echipa U.T.A. — din rîndurile căreia s-au evidențiat ieri Leac, Ku- kla, Domide, Broșovschi și, firește, Nedelou II — are acum 11 puncte în clasamentul general, în timp ce Sportul studențesc, cu 14 p, așteaptă rezultatul meciului de azi Universitatea Craiova — F.C. Bihor pen-

plin de circumspecție de ambele părți, echipele s-au dezlănțuit — Dinamo a condus cu 2—0, dar Steaua a egalat și a luat avantaj pe care nu l-a cedat nici la pauză (9—7), nici pînă la sfîrșit : 19—14. Jocul campioanei noastre a fost mai lucid spre finalul partidei, cînd a și marcat goluri frumoase pe contraatac și în urma unor reușite angajări la semicerc.în turul al doilea al „Cupei campionilor europeni" va fi mai simplu pentru Steaua decît i-a fost ieri. Sorții i-au decis ca adversară echipa H.B. Dudelange (Luxemburg), cu care campioana României va juca primul meci Ia București, la o dată ce urmează a fi stabilită de cele două cluburi în perioada 12—18 noiembrie.
V. M. 

echipelor bucureștene tru a ști dacă va păstra sau nu poziția secundă din acest clasament.Progresul a mai pierdut o partidă la București,cu 2—0, în fața- echipei Politehnica Timișoara. Printre susținătorii, consternați, ai echipei bucureștene, circula, spre sfîrșitul meciului de ieri, o glumă cam amară : cică Progresul nu-i de vină că pierde meciurile de-acasă ; ea ar fi cerut federației să joace numai în deplasare, dar cererea i-ar fi fost refuzată.Lăsînd gluma la o parte, echipa în ansamblu și jucătorii luați individual au jucat ieri foarte slab, nu s-au descurcat deloc în fața marcajului și a presingului exercitate de timișoreni, iar cînd mingea ajungea în zona fundașilor centrali Me- hedințu și Păltinișan, bucureștenii o puteau considera dinainte pierdută. Astfel, Progresul a rămas cu 10 puncte, în timp ce Politehnica; prin golurile înscrise de Lața (min. 25) și Petrescu (min. 87), a strîns 13 puncte, bune pentru o poziție în partea superioară a clasamentului.Azi, la București, se vor juca, de la ora 15, Jpartidele Dinamo — S. C. Bacău (stadion Dinamo) și Rapid — A.S.A. (stadion Republicii). La televiziune, de la ora 14,30, vom putea urmări meciul Universitatea Craiova — F.C. Bihor.
V. MIRONESCU

Azi, cros în parcul 
Tineretului din CapitalăAstăzi, pe aleile din parcul Tineretului din Capitală, cu începere de la ora 10, va avea loc un cros la care vor lua parte 4 000 de tineri și tinere din școli, facultăți, întreprinderi și instituții din Capitală. Startul se va da din fața liceului „Gh. Șincai". în program sînt înscrise două probe feminine (600 și 800 m) și două masculine (1 000 și 1 500 m). în continuare, în organizarea clubului sportiv municipal București, se*va desfășura, cu începere de la ora 10,45, un cros al veteranilor, rezervat alergătorilor peste 35 de ani.
RUGBI: O categorică 

victorie a FranțeiIeri, la Paris, o nouă categorică victorie a echipei Franței în fața e- chipei Australiei : 34—6.De remarcat că rugbiștil francezi au realizat ,in acest meci amical nu mai puțin de șase „încercări", ceea ce a dat jocului aspecte de mare spectacol.Amintim amatorilor de sport că Ia 14 noiembrie echipa României va în- tîlni echipa Franței, la București, în- tr-un meci oficial din campionatul european interț.ări. Jocul va avea loc pe stadionul Giulești de la ora 14.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Gdansk s-a disputat cea de-a doua întîlnire de box dintre echipele Poloniei și S.U.A. De data aceasta au cîștigat boxerii americani cu scorul de 12—10. După cum se știe, în prima gală victoria revenise echipei poloneze cu același scor. La categoria grea, John Tate (S.U.A.) a ciștigat prin k.o. in repriza a doua în fața lui A. Kuskowski.• în ziua a doua a turneului internațional masculin de handbal de la Geneva, selecționata Ungariei a învins cu scorul de 24—11 (10—6) formația Franței. într-un alt joc, reprezentativa Elveției a dispus cu 15—14 (7—9) de echipa Spaniei.

Stimați tovarăși,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresăm un cald salut prietenesc participanților la Congresul Partidului Socialist Portughez, tuturor militanților socialiști, oamenilor muncii și poporului portughez.Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție cursul ascendent pe care-1 cunosc relațiile prietenești dintre Partidul Comunist Român și I’artidul Socialist Portughez, impulsionate puternic de întîlnirile și convorbirile rodnice dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mario Soares și care și-au găsit expresie și în participarea reciprocă la congrese, în schimbul de delegații și dialogul dintre reprezentanții celor două partide. Sintem convinși că dezvoltarea continuă a legăturilor dintre partidele noastre — partide de gu- vernămînt — constituie un factor deosebit de important în extinderea și adincirea colaborării dintre România și Portugalia, servește interesele popoarelor noastre, ale mișcării muncitorești, democratice internaționale.Acordăm o înaltă apreciere bunelor relații statornicite între România și Portugalia, consacrate prin Tratatul de prietenie și colaborare Încheiat la 14 iunie 1975, care oferă o bază trainică și perspective largi dezvoltării conlucrării pe tărîm politic, economic, științific, tehnic și cultural și în alte domenii între cele două țări, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și portughez, cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în lume.Comuniștii români, întregul nostru popor au salutat cu multă căldură răsturnarea la 25 aprilie 1974 a vechiului regim dictatorial, au urmărit cu simpatie cuceririle poporului portughez pe calea democrației și dezvoltării economico-sociale. Urmărind cu interes desfășurarea evenimentelor actuale din Portugalia, partidul și poporul nostru doresc din toată inima succese poporului portughez prieten, în lupta pentru apărarea și consolidarea cuceririlor revoluționare, pentru construirea unei vieți noi, care să asigure înfăptuirea aspirațiilor sale de fericire, bunăstare și progres, ceea ce presupune înțelegerea, colaborarea și acțiunea conjugată a socialiștilor, comuniștilor, a tuturor forțelor democratice, progresiste, patriotice.Congresul dumneavoastră are loc In condițiile în care în viața internațională continuă procesul unor transformări adinei în . raportul de forțe în favoarea popoarelor care luptă pentru înfăptuirea dreptului suveran de a dispune de resursele și bogățiile lor naționale, de a-și alege, în mod independent, calea propriei lor dezvoltări economice și sociale, pentru abolirea vechii politici imperialiste și colonialiste, de dominație și dictat, pentru statornicirea în viața internațională a unor relații noi, întemeiate pe respectarea independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și a- vantajului reciproc. Instaurarea unui climat de pace, securitate și colaborare între popoare reclamă înlăturarea inegalităților economice și lichidarea fenomenului subdezvoltării.

încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, stingerea prin mijloace politice a focarelor de încordare și conflict, democratizarea relațiilor Internaționale, clădirea unei noi ordini economice și politice în lume.Ca țară europeană, România acordă o importanță deosebită edificării securității și cooperării pe acest i continent. Trebuie spus în mod deschis că nu s-au confirmat pînă acum speranțele pe care popoarele și le-au pus în documentele semnate la Conferința pentru securitate și cooperare europeană de la Helsinki. S-au întreprins puțini pași concreți în direcția soluționării problemelor complexe, grave existente pe continent, de rezolvarea cărora depind libertatea, bunăstarea și viitorul popoarelor europene. Pe continent continuă s& se afle concentrate cele mai puternice forțe armate și armamente, inclusiv armament nuclear, fără precedent în istorie ; se menține divizarea continentului în blocuri militare opuse, care constituie o sursă de neîncredere între state și perpetuează pericolul unui nou război. De aceea, considerăm că trebuie să se acționeze cu toată energia pentru aplicarea integrală a documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — care constituie un tot unitar — pentru traducerea consecventă în viață a principiilor și normelor înscrise în aceste documente, pentru a se' trece la înfăptuirea unor măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare, la dezvoltarea mai intensă a colaborării e- conomice, culturale, umanitare între toate statele continentului, pentru a se crea condițiile desființării concomitente a celor două blocuri militare.Pornind de la rolul deosebit care revine în zilele noastre acțiunii ho- tărite și eforturilor conjugate ale maselor populare pe scară națională și internațională, în prezent capătă o importanță cardinală dezvoltarea înțelegerii și colaborării pe bază de egalitate și respect reciproc intre partidele comuniste și partidele socialiste și social-democrate, alte forțe muncitorești, progresiste și democratice pe platforma luptei pentru pace, democrație, independență națională, pentru securitate, colaborare și progres in Europa și în lume.Partidul Comunist Român, întregul nostru popor, care desfășoară în prezent o vastă activitate de înfăptuire a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, acționează, totodată, în mod ferm pentru a-și aduce contribuția alături de toate forțele antiimperialiste, progresiste și democratice la înfăptuirea idealurilor de libertate și progres, de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și in viitor, vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, în activitatea viitoare consacrată dezvoltării Portugaliei pe calea bunăstării și progresului social.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
*LISABONA 30 (Agerpres). — La 30 octombrie, la Lisabona au început lucrările celui de-al II-lea Congres național al Partidului Socialist Portughez. Pe ordinea de zi a congresului se află elaborarea liniai politice a partidului, modificarea unor prevederi ale statutului, alegerea noilor organe centrale. Timp de trei zile, cit vor dura lucrările, delegații vor face bilanțul activității partidului în perioada de după instaurarea noului regim în Portugalia.

în deschiderea lucrărilor a luat cuvintul Mario Soares, secretarul general al P.S.P.La congres iau parte peste 1000 de delegați din întreaga țară, precum și invitați din partea unor partide din străinătate.Partidul Comunist Român este reprezentat de Ștefan Mocuța, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 le. în valoarea cîștigu- rilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîștigă- toare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile CECLa obligațiunile C.E.C. din seriile 000 001—099 999 care au numerele cu? rente cuprinse intre 81—125, la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia în considerare.
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cinema

410 cîștiguri în valoare totală de :Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite ciștigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile CECLa obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse între 81—125, la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia în considerare.
De la ADAS«La tragerea de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna octombrie 1976 au ieșit următoarele opt combinații de litere :

E.X.F.; P.K.B.; N.T.L.; K.N.P.; 
X.G.Q.; O.N.R.; P.M.G.î X.P.R.Toți asigurații cărora le-au ieșit una sau mai multe din pceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților A.D.A.S. pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare de amortizare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

• Tănase Scatiu : PATRIA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, FAVORIT — 
12,15; 16.15; 19,15, EXCELSIOR — 
9: 12; 16; 19,15, PALATUL SPOR
TURILOR $1 CULTURII — 18.

Războiul meu, dragostea mea : 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30.
• O piramidă pentru mine : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Oameni respectabili : SCALA —
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18;15; 20.45, 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
>■ Ultima noapte a singurătății : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• întoarcerea marelui blond: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 9;
11,15: 13,15; 16,15; 18.30; 20.30, MO-t 
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Dosarul Gericarov : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.

Dacă tace cintărețul : FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30: 16; 18.15; 
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18J5; 20,30.
• Pinocchio : CASA FILMULUI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Al șaptelea cartuș : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
& Nebună de legat : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
DOINA — 9,30; 11; 12.30; 16,30; 18.
• Osînda : DOINA — 14; 19,45,
GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20, FLA- 
CARA — 15; 17,30: 20.
q. Mica sirenă : GRIVIȚA — 9; 11; 
12,45; 15; 16.45; 18,30; 20,15.
® „Stejar" — extremă urgență ; 
TIMPURI NOI — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Noaptea americană : EFORIE
— 9,15;rll,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.

Ultimele zile ale verii : BU- 
CEGI — 15.30; 17.45; 20, ARTA — 
15.30: 17,45; 20.
® Lumină pe coline : VOLGA — 
9: 11,15: 13.30: 15,45; 18; 20.15.
• Cangurul : UNIREA — 16; 18; 20. 
ft. Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : FERENTARI — 10,30; 18.
• Tinerețe fără bătrînețe : FE
RENTARI — 20.15.
• Aeroport ’75 : COTROCENI — 
9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.

De ce nu pot să fiu cuminte : 
PACEA — 14.30.
• B. D. intră în acțiune : PACEA
— 16; 18; 20.
• Haiducii : CRÎNGAȘI — 17.

• Orient Express : FLOREASCA
— 14.30; 17,15; 20.
• Celălalt Francisco : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Cei patru mușchetari : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.30,
PROGRESUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15. TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15: 20.30.
ft. Un loc sub soare : POPULAR
— 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
10, Căsătoria — 19,30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 10, 
Cazul Enăchescu — 15, Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Ate
lier) : Treptele iubirii — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii liceelor in
dustriale. Dirijor : Grigore Iosub. 
Solist : Dan Grigore — 11.
ft. Orchestra simfonică a Râdiote- 
leviziunii : „Seară de operă ro
mânească". Dirijor : Ludovic Baci 
— 20.
• Opera Română : Bastien și Bas- 
tienne. La Serva Padrona — 11. 
Cocoșatul de Ia Nâtre-Dame (Es
meralda) — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 10,30, Contesa Maritza — 19,30.

Teatrul de comedie : Noaptea 
la Madrid — 10. Plicul — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Ivanov — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 15.
• Teatrul Mic : Nu sintem Îngeri
— 10,30. Mania posturilor — 15,30, 
Rața sălbatică — 19,30.

Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Nu am încredere in 
bărbați — 10. Adio Charlie — 
19,30. (sala Studio) : Patru lacrimi
— 10.30, Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Regele loan
— 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu litcrar-muzical „Salom Ale- 
hem“ 11, Lozul cel mare — 19.30. 
a- Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
E nemaipomenit — 19,30.
o Teatrul „ion Vasilescu" (la sala 
Palatului) : Muza muzicii ușoare
— 16: 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai
— 19.30.

Teatrul ,,l. Creangă" (la Pala
tul sporturilor și culturii) : Po
veștile de aur — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 11.

„PARIS MATCH":

CÎND LIRA SE DETERIOREAZĂ...
Imagini din Anglia într-o revistă franceză

Scăderea vertiginoasă a valorii lirei sterline, in ultimele săptămîni, 
a generat numeroase comentarii în presa internațională, relevindu-se 
implicațiile ei profunde asupra vieții economico-sociale britanice. Iată ce 
scrie, in această privință, săptămînalul francez „Paris Match".Imaginea reală a unei țări este dată de starea monedei sale. Or, în prezent, cînd lira engleză a atins cursul cel mai scăzut din istoria sa, ea nu mai oferă decît imaginea unei țări copleșite de datorii, subminată de inflație, erodată de șomaj. Iar in fața acestei situații domnește peste tot indiferența, misterioasa leucemie care toropește țara, odinioară cea mai viguroasă din lume. Zidurile sînt cuprinse de igrasie, străzile sînt flancate de grămezile de saci din plastic negru plini cu gunoaie, pe care salubritatea îi ridică numai atunci cînd are timp și chef. O singură rază mai luminoasă pe acest fond cenușiu : afișele galbene care răsar ca ciupercile după ploaie pe toate zidurile și care anunță mari desfaceri de solduri.Anglia se hrănește din ce In ce mai rău : șunca din tradiționalele omlete de la micul dejun, importată fiind de pe continent, este pe cale de dispariție din cauza penuriei de valută, iar doctorii fac cu insistență reclamă virtuților dietetice ale consumului, la micul dejun, în exclusivitate a cafelei... Chiar și modestul „pește cu cartofi prăjiți", care făcea deliciul dactilografelor și curierelor la ora prînzului, se află in primejdie. Codul este victimă a... „războiului codului", iar „seceta secolului" a făcut ca apreciații cartofi să devină o marfă inaccesibilă,Pînă și sacrosancta bere nu mai este ceea ce a fost : malțul și hameiul sînt înlocuite din ce in ce mai frecvent cu orez și porumb, în ciuda e- forturiior depuse de o recent înființată „Asociație a apărătorilor adevăratei beri". Ceea ce nu împiedică

însă alcoolismul să înregistreze o creștere îngrijorătoare.Și ca un corolar : violența. Ținută in frîu vreme îndelungată, violența britanică iese din nou la iveală, într-un mod alarmant. Răbufnirile ei cele mai spectaculoase au loc pe stadioane, unde hoardele de suporteri se dezlănțuie, iar la întoarcere, în trenuri, sparg geamuri, spintecă sacii poștali, insultă controlorii. într-un singur an, căile ferate britanice au înregistrat pagube de a- proape un milion de lire.Supermagazinele de literatură pornografică, prostituția sînt și ele în floare. Imoralitatea, punînd stăpîni- re pe străzi, a pătruns în lăcașurile respectabilității britanice, în City, de pildă, al cărui credit moral a fost serios știrbit printr-o serie de scandaluri răsunătoare. Un fost lord- primar, Dennys Lawson, a fost acuzat de a fi profitat de venerabila-i funcție pentru a delapida vreo 10 milioane de lire...Cluburile, care erau ultimele redute ale tradiției, își închid rind pe rînd porțile După „Malborough", „Bachelors" și „Guards" a urmat „United Services", un vechi club al ofițerilor, ale cărui tăvi de argint, candelabre și draperii au fost vin- dute de curînd Ia licitație. Căci nu se mai găsește nimeni, în prezent, să plătească întreținerea unui astfel de local.Și, în timp ce membrii cluburilor pleacă, așa-numiții „squaters" le iau locul. Nu trece nici măcar o săptă- mînă fără ca presa să nu descopere un nou episod de ocupare frauduloasă a unui apartament nelocuit. „Squaters“-ii au devenit o adevărată specialitate englezească, la fel ca și cricketul sau sosul Worchester.

în ce privește șomerii, de la un milion și jumătate, numărul lor are toate șansele să se ridice la 2 milioane în cursul iernii care se apropie. Și la toate aceste semne de decadență se adaugă încă unul, care este poate și cel mai grav : primejdia de dislocare în Irlanda de Nord, unde fiecare zi ce trece sapă mai adine prăpastia între comunitățile catolică și protestantă. Și in Scoția situația devine îngrijorătoare. Vreme îndelungată neglijată. Scoția, săracă și fără industrie, simte că-și poate lua revanșa cu ajutorul petrolului care sălășluiește în apele sale teritoriale din Marea Nordului.Cu toate acestea, Anglia nu «e prea sinchisește : numărul barurilor permanente se ridică la 3 000, al cluburilor de bingo la 1 672, iar vînzarea de discuri pop a ajuns să fie de patru ori mai mare ca în urmă cu 10 ani. Magnații au abandonat de mult o mașinărie industrială care tot nu mai avea suflu și căreia i-au preferat perspectivele îmbietoare ale comerțului internațional, ale băncilor și asigurărilor. Iar cei ce au declanșat cea mai mare revoluție industrială din lume sînt striviți In prezent de fiscalitate și nu au în față decît alternativa exilului sau a supunerii. Și iată cum țara care odinioară se mîn- drea a fi cea mai bogată din lume a căzut pe locul 14 in ce privește venitul pe cap de locuitor. Piața comună ? Nu i-a adus altceva decît o viață mai scumpă.Dacă valoarea lirei sterline continuă să scadă, de exemplu, la un dolar și jumătate, lucru care se va întîmpla foarte probabil pînă la sfîrșitul lunii decembrie, englezi* vor realiza, poate, în sfirșit, că sînt într-o situație cit se poate de dezastruoasă. Poate doar atunci va renaște acel salvator „spirit de la Dunkerque", încheie revista.
/
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«curgerea la foriă la relațiile 
internaționale - necesitate arzătoare 

a lumii contemporane
Adoptarea rezoluției privind încheierea unui tratat mondial în 
acest sens de către Comitetul pentru problemele politice și de 

securitate al Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 30 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale și-a încheiat dezbaterile asupra punctului intitulat „încheierea unui tratat mondial asupra nerecurgerii la forță in relațiile internaționale", prin adoptarea unui proiect de rezoluție, inițiat de Uniunea Sovietică și prezentat de un grup de 18 state socialiste și nealiniate, între care si România.

Conferința extraordinară de solidaritate 
cu poporul din Africa de Sud

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu primit cu deosebit 
interes de participanți

în cuvîntul lor, numeroși reprezentanți ai statelor au prezentat propuneri concrete, vizind elaborarea u- nui tratat mondial cuprinzător, care să stipuleze, fără echivoc, obligația de căpetenie a statelor de a nu interveni, sub nici o formă, sub nici un pretext și în nici o împrejurare, în treburile interne sau externe ale altor state și de a se abține de la orice fel de constrîngere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură împotriva altui stat. De asemenea, vorbitorii au cerut ca proiectul de tratat să înscrie clar respectarea inviolabilității frontierelor și a integrității teritoriale a fiecărui stat și. drept consecință, abținerea de la orice tentativă îndreptată împotriva unității naționale sau a integrității teritoriale a altui stat. O atenție deosebită s-a cerut să se dea dreptului fiecărui stat de a se apăra cu toate mijloacele împotriva oricărui atentat la adresa suveranității și independenței sale naționale, inclusiv cu cele

militare, în cazul în care este supus unei agresiuni armate, precum și dreptului popoarelor aflate sub dominația străină de a lupta pentru do- bîndirea libertății și independenței lor.Comitetul a adoptat cu 94 de voturi, 2 contra și 35 de abțineri proiectul de rezoluție.Rezoluția invită statele membre să examineze, in continuare, proiectul de tratat asupra nefolosirii forței, precum și propunerile făcute în cursul dezbaterilor. Statele membre ale O.N.U. sînt invitate să comunice Secretariatului general opiniile și sugestiile lor asupra acestui subiect pînă la 1 iunie 1977, după care secretarul general al O.N.U. să întocmească un raport pe care să-l prezinte la sesiunea din toamna anului viitor a Adunării Generale, cînd va fi din nou dezbătut punctul privitor la „încheierea unui tratat mondial a- supra nefolosirii forței în relațiile internaționale".

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — în capitala Etiopiei au început, sîmbătă, lucrările Conferinței extraordinare de solidaritate cu poporul din Africa de Sud, desfășurată sub egida Organizației de solidaritate cu popoarele din Africa și Asia. La lucrări participă delegații din numeroase țări ale lumii.Luînd cuvîntul la deschiderea conferinței. generalul Teferi Bante. președintele guvernului militar provizoriu al Etiopiei, a denunțat regimul de apartheid din Africa de Sud. subliniind că populația africană își intensifică lupta de eliberare și că „la orizont se zăresc zorii libertății și independenței sale".

Referindu-se la evoluția situației din Rhodesia, el și-a exprimat speranța în succesul luptei de eliberare a forțelor patriotice din Zimbabwe. Teferi Bante a adresat, totodată, mișcărilor de eliberare din Zimbabwe apelul de a depăși divergențele, In lupta pentru cauza comună.în cadrul ședinței inaugurale, reprezentantul român a prezentat mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, adresat conferinței. Parli- cipanții au primit cu deosebită căldură mesajul șefului statului român, iar organizatorii l-au distribuit tuturor delegațiilor.
FOTO-ACTUALITATE

SPANIA

Ample acțiuni ale organizațiilor democraticeMADRID — Poliția madrilenă -a întrerupt o reuniune a „Coordonării democratice", grupare reunind majoritatea partidelor din opoziție. Mai mulți participanți au fost reținuți.S-a anunțat, de asemenea, că, în pofida recentei interdicții guvernamentale, Consiliul Național al Partidului Muncitoresc Socialist Spaniol a hotărît să convoace cel de-al 27-lea Congres al organizației între 5—8 decembrie, la Madrid.Pe de altă parte, „Coordonarea organizațiilor sindicale", din care fac parte organizații sindicale spaniole în ilegalitate — Comisiile muncitorești, Uniunea generală a oamenilor mun
R. P. ANGOLA

cii și Uniunea sindicală muncitorească — a protestat împotriva interzicerii oficiale a unei manifestații ce urma să aibă loc la 5 noiembrie la Madrid. A fost lansată o chemare în vederea pregătirii „zilei de grevă generală" din 12 noiembrie.în ce privește greva muncitorilor de la întreprinderea de transport în comun din Madrid, ea continuă, în pofida măsurilor represive ale autorităților. Cotidianul „El Pais" a calificat ciocnirile dintre muncitori și poliție ca fiind cele mai puternice din seria de conflicte survenite la compania de transporturi madrilenă de la sfîr- șitul războiului civil.

Documente adoptate la plenara C.C. al M.P.LA.
în problemele dezvoltării politico-economiceLUANDA 30 (Agerpres). — Plenara C.C. al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a adoptat „Programul de acțiune" și „Rezoluția generală", documente în care se reafirmă opțiunea pentru construirea unei societăți socialiste în Angola, pe baza . socialismului științific. Noua societate, se precizează, trebuie să conducă, între altele, la lichidarea sistemului exploatării omului de către om.Plenara a adoptat, de asemenea, o serie de documente privind unele modificări ale Legii constituționale a țării și ale Consiliului Revoluției. în

baza acestora, s-a hotărît ca președintele Agostinho Neto să preia conducerea directă a guvernului, a- tribuție care revenea, pînă în prezent, primului ministru. Funcția de prim-ministru se menține însă, ea continuind să fie deținută de Lopo do Nascimento.Totodată, participanții la plenară au hotărît constituirea unei Comisii executive din care urmează să facă parte președintele țării, care o și conduce, primul ministru, ministrul apărării și directorul securității naționale.
In Columbia a început construirea canalului 

interoceanic „Atrato"
între Pacific și Atlantic — o nouă arteră de comunicațieDe curînd, autoritățile columbiene au dat startul oficial pentru începerea construcției canalului „A- trato", un adevărat „pod interoceanic", care va asigura comunicarea directă între zonele țării scăldate de apele Pacificului și ale Atlanticului. Cu o lungime de 22 de kilometri, canalul va interconecta două fluvii navigabile — Rio Atrato (de la care și-a luat numele) cu vărsarea în Atlantic și Rio San Juan, ce se varsă în Pacific.Studiile topografice, hidrologice și geologice au și fost terminate. După construirea canalului, vasele cu o capacitate mai redusă de transport (pînă la 200 de tone) vor putea trece din Atlantic în Pacific fără a mai străbate Canalul Panama.Ce va însemna pentru Columbia deschiderea acestei artere între Atlantic și Pacific ? în primul rind, o accelerare a dezvoltării economice. Bunăoară, departamentul Choco, de pe coasta

Pacificului, dispune de mari resurse ale solului și subsolului, dar valorificarea acestora pe plan regional și național a fost frînată de caracteristicile naturale ale teritoriului (junglă și mlaștini în proporție de peste 70 la sută), care fac foarte dificilă și costisitoare trasarea unor căi de comunicație terestre cu alte regiuni ale țării, chiar cu cele învecinate. Prin canalul „Atrato" se va stabili un sistem de legături integrate (căi rutiere. fluviale și maritime), care vor permite comercializarea și prelucrarea industrială a minereurilor din regiune — cupru. plumb, zinc, bauxită — și exploatarea zăcămintelor de petrol. De asemenea, vor prinde viață proiectele industriale privind prelucrarea altor resurse naturale, cum sînt lemnul și fruc-, tele. Legătura dintre departamentul Choco și alte regiuni va stimula, totodată, numeroase operații e- conomice și comerciale la nivel național.

Importante centre industriale din zone vecine, cum sînt Medellin și Manizales, vor dispune de căi de acces spre porturile principale ale țării.în fine, comunicarea directă dintre Atlantic și Pacific va imprima noi dimensiuni diferitelor sectoare de activitate din industria turismului. Folosirea canalului de către diverse vase va constitui, totodată, o nouă sursă de. venituri pentru stat — ca în cazul Canalului Panama, chiar dacă mărimea acestora va fi diferită.Iată de ce canalul „Atrato" este considerat de presa colum- biană ca un obiectiv de mare importanță pentru dezvoltarea e- conomico-socială a țării. Relevînd funcțiile multiple pe care Ie va avea canalul „Atrato", ziarul „El Tiempo" din Bogota scrie că a- cest drum de ape „va deschide un front nou al dezvoltării naționale".
Eugen POP

Bogota

La una din ședințele plenare ale Conferinței de la Geneva asupra viito
rului constituțional al Rhodesiel: consultâri între delegați ai organizațiilor 

poporului Zimbabwe

agențiile de presă
La invitația cc-31 pc-u-s-> a Prezidiului Sovietului Suprem și a guvernului U.R.S.S., in prima jumătate a lunii noiembrie, o delegație de partid și guvernamentală din R.P. Polonă, condusă de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., va face o vizită oficială în Uniunea Sovietică. (T.A.S.S.).
In cadrul întrevederii !n* tre Stane Dolanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, aflat într-o vizită oficială in R.S.F. Iugoslavia, s-a procedat la, un schimb de păreri asupra problemelor extinderii legăturilor dintre U.C.I. și P.M.S.U., lărgirii relațiilor dintre R.S.F.I. și R.P.U. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale actuale. ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
Ședință C.A.E.R. La Berlin s-au desfășurat lucrările celei de-a 42-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții. Au fost convenite acțiunile pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce decurg pentru comisie din hotărîrile Sesiunii a XXX-a a Consiliului C.A.E.R. în legătură cu elaborarea programelor speciale de colaborare pe termen lung a țărilor membre. Comisia a examinat și adoptat direcțiile principale privind dezvoltarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul construcțiilor industriale și al proiectării în construcții, menită să asigure extinderea realizărilor de virf ale cercetării tehnico-științifice din aceste domenii.
Adunarea plenară a celei de-a 19-a Conferințe generale a UNESCO, care-și desfășoară lucrările la Nairobi, a ratificat hotărirea Consiliului executiv privind instituirea unui grup de tratative și conciliere, avind sarcina de a „dezamorsa" problemele controversate înainte ca a- cestea să fie examinate în comisii sau ședințe plenare.
Oficialitățile de la Nico

sia au comunicat> potrivit agenției U.P.I., că declarațiile ministrului de externe al Turciei privind formarea unui guvern provizoriu al celor două comunități din insulă „implică pericole pentru viitorul Ciprului și, in consecință, nu pot fi acceptate".
Consfătuire. La Dacca s a încheiat consfătuirea conducătorilor organelor regionale ale P.C. din Bangladesh. Au fost discutate situația politică din țară, sarcinile partidului și probleme organizatorice. Au fost abordate, de asemenea, probleme legate de noul statut și program ale partidului.

• MOSCOVA-1980. Marea metropolă sovietică face pregătiri deosebite în vederea Jocurilor Olimpice, ediția 1980, cind, potrivit aprecierilor, va avea de făcut față unui aflux de peste un milion de vizitatori. Pe lingă numeroasele baze sportive existente, vor mai fi construite două noi stadioane, precum și un „sat olimpic" ce va găzdui 120 000 de atleți și antrenori. Stadionul „Lenin" de 103 000 locuri, unde se va desfășura ceremonia deschiderii Jocurilor, va fi complet renovat. Zestrea arhitectonică a Moscovei se va Îmbogăți, totodată, cu 10 hoteluri ultramoderne (dintre care primul, cu 1915 camere, se și află în construcție), patru restaurante noi, un centru comercial, un mare , cinematograf, o sală de concerte de 1 000 de locuri ș.a.

• „NOUA CINEMA
TOGRAFIE" LA PESARO. Cel de-al 12-lea festival internațional al „noii cinematografii" s-a încheiat recent în localitatea italiană Pesaro. în cadrul manifestării, consacrată în principal prezentării filmelor realizate în țările lumii a treia, au putut fi vizionate un șir de cicluri, dintre care de un deosebit succes s-au bucurat cele dedicate cinematografiei arabe și latino- americane. Au avut loc, de asemenea, tradiționalele întîlniri ale realizatorilor cu publicul și criticii de specialitate, una din ideile fundamentale care s-a desprins fiind necesitatea „decolonizării" producției cinematografice a țărilor în curs de dezvoltare ; de altfel, din filmele prezentate, cele mai valoroase s-au dovedit tocmai acelea care, înlăturînd influențele străine dăunătoare, și-au propus să reînvie valorile culturii naționale.

• „INVENTARUL" 
GHEȚARILOR ELVEȚIENI. La 1828 se ridică numărul ghețarilor elvețieni inventariați — în cadrul unei vaste acțiuni care a durat timp de trei ani — de către Institutul de geografie din Zurich, cu scopul evaluării rezervelor de apă potabilă conținută de aceștia. Pentru prima dată au fost stabilite cu exactitate altitudinea, suprafața și volumul acestor mase de gheață, care reprezintă, cu cei 1 342 de kmp ocupați, 3.25 la sută din suprafața teritoriului național. Datele culese, o parte din cele 1 300 de fotografii aeriene realizate, recomandări cu privire la posibilitățile de valorificare a importantelor resurse de apă, cit și aprecieri în legătură cu influența acestor ghețari in schimbările climatice — sînt prezentate într-o amplă lucrare în două volume.

ROMA

Reacții pozitive 
la inițiativa 

P. C. ItalianROMA — Partidul Democrat-Creș- tin din Italia, de guvernămînt, a răspuns Ia propunerea Secretariatului Partidului Comunist Italian referitoare la angajarea unui dialog între guvern și opoziție asupra problemelor economice că este dispus să participe la astfel de dezbateri, dar în cadru parlamentar. într-un comunicat dat publicității la Roma, democrația creștină reia formularea premierului Giulio Andreotti, potrivit căreia „parlamentul rămîne locul cel mai potrivit pentru o confruntare constructivă".La rindul ei. Direcțiunea Partidului Socialist Italian și-a reafirmat punctul de vedere cu privire la „necesitatea unei confruntări între partide asupra punctelor esențiale în ce privește chestiunile economice urgente". apreciind pozitiv propunerea formulată de Secretariatul P.C.I.Pe de altă parte, potrivit agenției A.N.S.A., ca urmare a cererii prezentate de organizațiile sindicale și de tineret, guvernul italian a propus un proiect de lege cuprinzînd măsuri pentru reducerea șomajului în rindul tineretului. Ministrul muncii, Tina Anselmi, a arătat că se are în vedere crearea a 420 000 de locuri de muncă pentru tineri.
★Secretariatul Federației celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — s-a întrunit în cadrul unei reuniuni lărgite, la care au participat și reprezentanții sindicatelor pe ramură ale lucrătorilor din sectorul public, pentru a analiza rezultatul întîlnirii guvern-sindi- cate, în legătură cu încheierea noilor contracte colective de muncă. Comunicatul cu privire la hoitărîrile Secretariatului Federației C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. referitoare la chestiunile dezbătute nu a fost dat încă publicității.

transmit:
Apel la protejarea Mării Mediterane

Reprezentanți a 150 de orașe mediteraneene, prezenți la lucrările de 
la Rijeka (Iugoslavia) ale celei de-a doua conferințe privind protejarea 
Mării Mediterane de poluare, și-au exprimat preocuparea față de dete
riorarea generală a sistemului ecologic in întregul bazin al acestei mări.

In documentul adoptat la încheierea reuniunii, „Declarația de la Ri
jeka'1, se propune crearea unui organism al orașelor aflate pe coasta 
Mediteranei, vizind combaterea poluării, supravegherea dezvoltării urba
nistice în zonele din vecinătatea mării și protejarea operelor celor mai re
prezentative ale culturii mediteraneene. Declarația relevă că măsurile în
treprinse pînă in prezent nu au contribuit de o manieră eficace la solu
ționarea problemei poluării în bazinul Mediteranei.

" Programul prezentat de Pre- ședintele P.C. din Danemarca, Knud Jespersen, Folketingului danez, pro- punind măsuri menite să rezolve deficiențele valutar-financiare ale țării și problema șomajului, prevede, printre altele, sporirea impozitelor pe veniturile mari, extinderea construcțiilor de locuințe, reglementări în domeniul comerțului exterior. Se exprimă, totodată, opinia că politica promovată de guvern a dus la majorarea datoriei externe a țării, scăderea cursului coroanei daneze, sporirea prețurilor și creșterea șomajului.
Marea Britanie are în inten* ție negocieri în vederea unui masiv împrumut de pînă la zece miliarde lire sterline, în afară de împrumutul deja solicitat Fondului Monetar Internațional, a anunțat rețeaua B.B.C., precizind că suma respectivă ar urma să fie obținută din R.F. Germania, S.U.A., Japonia și, posibil, din țările arabe. )
Camera deputaților aPar- lamentului indian a aprobat un a- mendament adus Constituției care definește limitele puterii prezidențiale, pe baza unui raport al primului ministru. Potrivit noilor prevederi, șeful statului va acționa conform ho- tăririlor Consiliului de Miniștri, prezidat de către primul ministru. A fost adoptată, de asemenea, o altă propunere care definește pentru prima oară in Constituție un cadru al „îndatoririlor cetățenești".
Cosmos-864 . In U-RSS- a fost lansat, vineri, satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-864", in vederea continuării cercetării spațiului extraterestru. Aparatura de la bordul satelitului funcționează normal.
Perspectivele desalini

zării apelor. La Ciudad de Me* xico și-a încheiat lucrările primul congres panamerican de desalinizare a apelor, cu participarea a 500 de specialiști din 28 de țări. In luările de cuvint s-a solicitat sprijinul guvernelor și al organelor tehnice corespunzătoare pentru trecerea la a- plicarea efectivă, potrivit nevoilor omului, a desalinizării apelor.

Simpozion. L* Par” * ,vut loc un simpozion științific, organizat de Institutul „Maurice Thorez" și Institutul de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R., cu tema „Trăsăturile vieții politice din anii 1944—1947 in Franța 'și România". Delegații români, care au participat la simpozion, au fost primiți de Jacques Chambaz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F.
Agenția C.T.K. ««formează că, la 28 octombrie, un avion cehoslovac de pasageri „IL-18", de pe linia internă Praga—Bratislava, avind la bord 105 pasageri și membrii e- chipajului, a fost deturnat și obligat să aterizeze pe aeroportul din Mtin- chen (R.F.G.). Autorul deturnării, se precizează, este cetățeanul cehoslovac Rudolf Becvar, recidivist, urmărit de autoritățile cehoslovace pentru șăvîrșirea unei crime la 21 octombrie. Avionul cehoslovac, cu toți pasagerii și echipajul de bord, a revenit la Praga la 29 octombrie. R.S. Cehoslovacă a cerut oficialităților R.F.G. să-l extrădeze pe R. Becvar pentru a fi deferit justiției.
0 atmosferă de tensiune domnește la Belfast, după asasinarea vicepreședintelui partidului Sinn Fein (catolic), Maire Drumm, fiind pentru prima oară cînd o personalitate marcantă a unei organizații angrenate în conflict este asasinată de către partea adversă, respectiv tabăra protestantă. La 24 de ore de la atentat, o bombă a fost dezamorsată Ia spitalul Royal Victoria, evitîndu-se producerea unei catastrofe.
Incendiu pustiitor. Micul rîu Niita, care străbate orașul Sakata, (nord-vestul Japoniei) a salvat localitatea — circa 100 000 de locuitori — de la un incendiu distrugător. întețit de vînt, incendiul s-a extins rapid, distrugînd în 11 ore peste 1 200 de clădiri din oraș. In final, focul a putut fi stins datorită apei rîului Niita. Incendiul e apreciat drept cel mai grav, produs în Japonia în ultimul deceniu, peste 4 000 de locuitori ră- mînînd fără adăpost.
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• REGRETĂM... TRE
CEȚI MAI TIRZIU. Acum este imposibil — dar sperăm ca peste cîteva luni să vă puteți căsători". Acest răspuns, deloc încurajator pentru tinerii deciși să întemeieze o căsnicie, nu a fost dat unei singure persoane, din eventuale motive speciale, cl tuturor vienezilor care s-au prezentat deunăzi la oficiile de stare civilă din capitala Austriei. Cauza ? Pentru moment lipsesc formularele...

• ASIGURĂRI MEDI
CALE. în California, S.U.A., a fost înființată societatea „Medi-Pet", specializată în... asigurarea medicală a animalelor. Proprietarul acesteia, Paul

Murray, a găsit pînă acum numeroși clienți, îndeosebi în zona orașului San Francisco, și speră să-și extindă activitatea asupra întregului teritoriu al țării. Asigurarea costă 68 de dolari anual și e valabilă numai pentru clini și pisici între 16 luni și 7 ani. 30 de medici veterinari sînt angajați de societate pentru a veni, la o simplă chemare telefonică, în ajutorul animalelor bolnave. Poate nu e nimic rău în această inițiativă. Este de remarcat doar faptul că asigurarea medicală a milioane de cetățeni americani se află abia în stadiul promisiunilor.
• VIRSTA LUI TIZIAN. Un timbru jubiliar a fost emis în Italia cu prilejul împlinirii

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENE 

DEMOCRATICE Șl POPULARE

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și PopulareCu prilejul Zilei naționale ■ Republicii Algeriene Democratice și Populare, am deosebita plăcere de a vă adresa în numele poporului român și al meu personal cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului algerian prieten, de sănătate și fericire personală.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, în interesul comun al popoarelor român și algerian, al apărării cauzei păcii și progresului în lume, al instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România „

Dacă în Algeria colonială activitatea economică pulsa doar în regiunile din nord, unde terenurile agricole erau mai fertile și mai accesibile, în Algeria independentă — ale cărei baze au fost puse cu 22 de ani în urmă, cînd s-a declanșat larg lupta de eliberare — s-au trezit la viață social-economică activă toate regiunile tării. Pretutindeni, între apele albastre ale Mediteranei, în nord, și dunele fierbinți din sud, au apărut fabrici, uzine, șantiere, căi de comunicații, școli, edificii publice. In extremitatea sudică, a țării, la a- proape 2 500 km de Alger, au intrat în circuitul economic întinsele regiuni deșertice ale masivului muntos Hoggar, considerat cîndva una din zonele cele mai sărace din lume. In acest peisaj selenar, oameni curajoși și plini de abnegație, geologi, geofizicieni, ingineri, tehnicieni, au dat la iveală inestimabile comori subterane ce zăceau sub nisipuri, din cele mai îndepărtate ere geologice. Hoggarul constituie o dovadă a modului uimitor în care pustiul a fost învins de om. Și printre oamenii care au învins acest deșert s-a aflat și grupul de mineri români care, în cadrul acordurilor de colaborare dintre cele două țări, au lucrat la identificarea și punerea în valoare a unor resurse materiale de mare importanță pentru economia algeriană.înnoiri profunde au avut loc și în Sahara marilor „erguri" — dunele de nisip pietrificate de-a lungul anilor, intr-o întinsă zonă de depresiuni cuprinsă între Hassi- Messaoud și Hassi-R’Mel, se valorifică, cu mijloace tehnice moderne, cele mai mari zăcăminte de țiței și gaze ale țării, identificate, de asemenea, în anii de după do- bindirea independenței. Algeria în- scriindu-se astfel printre principalele țări din lume deținătoare de astfel de bogății. Aici funcționează din plin, de aproape zece ani, un grup de instalații de foraj construite de specialiștii români dii) Ploiești și Tîrgoviște.Țițeiul și gazele extrase, din Sahara au stat la baza creării unor mari unități petrochimice chiar în , zona respectivă, dar și de-a lungul coastei mediteraneene, la Arzew, Skikda, Annaba. Un important triunghi industrial a luat ființă în estul țării, avînd ca repere Constantine — unde se produc tractoare și motoare. El Had- jer — unde s-a înălțat primul combinat siderurgic al țării, și Batna
*Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, 1 noiembrie, ministrul afacerilor externe al Republicii So

— centru! unor marț complexe pentru materiale de construcție. Se dezvoltă în același ritm și regiunile din vestul țării, unde a început, nu departe de Oran, construcția unui al doilea combinat siderurgic al țării.înnoiri semnificative au loc și la sate. In locul fostelor aglomerări de bordeie de tristă amintire au luat ființă circa 150 de sate ale revoluției agrare, iar alte cîteva sute sînt în plină construcție, proiectul celor 1 000 de astfel de așezări rurale moderne urmînd a fi terminat pînă la sfir- șitul deceniului. 52 de baraje de acumulare a apelor unor rîuri interioare urmează a fi construite în următorul deceniu pentru a permite irigarea unor ogoare însetate din stepă.Imaginea de astăzi a Algeriei independente, la 22 de ani de la declanșarea insurecției armate, este aceea a unei țări prospere și înfloritoare, replică viguroasă dată celor 132 de ani de asuprire colonială, mărturie elocventă a marilor capacități ale unui popor devenit liber și stăpîn pe propriile destine.Succesele poporului algerian în edificarea noii sale vieți sînt urmărite cu sentimente de vie satisfacție de poporul nostru. Prietenia româno-algeriană, care își are începutul în anii grei ai luptei de eliberare națională a Algeriei, luptă față de care România socialistă și-a manifestat din primul moment, sub multiple forme, solidaritatea internaționalistă, cunoaște o evoluție continuu ascendentă. Un . rpl hotărîtor în impulsionarea conlucrării multilaterale prietenești între cele două state l-au avut în- tîlnirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Houari Boumediene, înțelegerile și acordurile încheiate cu aceste prilejuri. Corespunzînd întru totul intereselor popoarelor român și algerian, pe care le a- propie năzuințele comune ale luptei antiimperialiste, pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru Instituirea unei noi ordini economice și politice mondiale, extinderea și aprofundarea pe mai departe a raporturilor dintre cele două state se înscriu, totodată, ca aporturi de mare însemnătate la cauza generală a păcii și progresului.
Mircea S. IONESCU

Alger

cialiste România, George Macovescti, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al a- cestei țări, Abdelaziz Bouteflika.
0 declarație a C.C. al P.C. din Grecia (interior)ATENA 30 — Corespondentul Agerpres transmite : Intr-o declarație publicată sîmbătă. Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia (interior) cere să nu se încheie un nou acord militar între Grecia și S U.A., propunînd inițierea de negocieri pentru desființarea, în etape, a tuturor bazelor militare americane de pe teritoriul grec.Referitor la relațiile greco-turce, C.C. al P.C.G. (interior) consideră că. pentru soluționarea problemelor aflate în litigiu, guvernul grec trebuie să-și asume inițiativa convocării unei conferințe internaționale, sub

egida O.N.U., la care să ia parte toate țările direct interesate. Totodată, pentru perioada cit vor persista aceste probleme, P.C.G. (interior) consideră necesară instituționalizarea unui dialog între guvern și partidele opoziției, prin intermediul unui consiliu al liderilor tuturor partidelor parlamentare, condus de președintele republicii.„P.C.G. (interior), conchide declarația, crede că numai unitatea largă a tuturor forțelor democratice, anti- dictatoriale, din Grecia, va putea asigura o ieșire din actuala situație complexă".
în preajma

Alegerile de marți din 
S.U.A., care vor desem
na in funcția de pre
ședinte pe unul din cei 
doi candidați — Gerald 
Ford (republican) sau 
Jimmy Catter (demo
crat) — vor încheia 
cea mai lungă și mai 
disputată campanie 
electorală din istoria 
contemporană â tării — 
apreciază agențiile a- 
mericane de presă. 
Dar, indiferent oine va 
fi ales, menționează

a 400 de ani de la moartea lui Tizian. Intre altele, emisiunea filatelică are menirea de a pune capăt unei vechi controverse cu privire la data nașterii marelui pictor italian. Foarte mulți istoriografi indicau drept an al nașterii 1477, ceea ce întărea ipoteza cu privire la longevitatea șa neobișnuită, (Se afirma că Tizian ar fi atins o sută de ani). Filateliștii italieni se situează însă de partea acelor specialiști care consideră că Tizian s-a născut în 1490. Se pare că artistul, în corespondența sa din ultima parte a vieții, se „autoîmbătrinea".
• „EVRAGO" AME

LIOREAZĂ SOLUL. Corniștii maghiari au realizat un produs destinat ameliorării terenurilor cultivate. Denumit „Evrago", acest produs conferă solului capacitatea de a reține
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alegerilor prezidențiale din S.U.A’.
observatorii politici, un 
lucru este sigur — 
Partidul democrat își va 
menține majoritatea in 
Senat și in Camera Re
prezentanților, situație 
care dăinuie de 28 
de ani.

Unele modificări se 
vor produce însă dato
rită retragerii din viața 
politică a 58 de con- 
gresmani, printre care 
liderii celor două parti
de în Senat — demo
cratul Mike Mansfield

și republicanul Hugh 
Scott — a speaker-ului 
Camerei Reprezentanți
lor și a mai multor 
personalități politice
aparținind comisiilor și 
subcomisiilor pentru
problemele externe.

Se reamintește, de 
asemenea, că, funcția de 
președinte al S.fj.A. a 
fost ejcercitați'tfțnt ulțî- 
mii opt. am ferjfijțty- 
zentanțn Partidului re
publican.

P. S.

umiditatea, contribuind, astfel, la creșterea productivității ogoarelor. Noul agent chimic, supus probelor în regiuni sărace în precipitații, a demonstrat calități incontestabile, ducînd la o creștere cu 5—10 la sută a randamentului ogoarelor. Cele mai bune rezultate au fost obținute pe terenurile cultivate cu porumb, cartofi și grîu.
• MINIATURI ARHI

TECTURALE. In comitatul Hampshire (Marea Britanie) a fost organizată o originală expoziție în aer liber, alcătuită din peste o sută de machete re- prezentînd vechi construcții celebre. Vizitatorii pot admira turnul Londrei, turnul Big-Ben, clădirea Parlamentului, palatul Windsor, toate la dimensiuni reduse. Dispozitive electronice dirijează circulația pe autostrăzile miniaturale, pe micul drum de

fier și podurile suspendate peste o „Tamisă" și ea miniaturizată...
• VITAMINA C Șl 

CANCERUL. Viața bolnavilor suferinzi de un cancer incurabil ar putea fi prelungită, un ’anumit timp, prin administrarea unor doze intensive de vitamină C —, a afirmat dr. Linus Pauling, de două ori laureat al Premiului Nobel. O experiență pe care a întreprins-o cunoscutul om de știință, împreună cu dr. Ewan Cameron, a demonstrat că durata medie de supraviețuire a unui bolnav de cancer tratat cu doze masive de vitamină C a fost de 210 zile, începind din momentul în care terapia clasică a fost declarată inutilă. Pentru alți 1 000 de bolnavi cărora nu li s-a administrat vitamina C această durată medie de supraviețuire nu a depășit 50 de zile.
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