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realizată ritmic, in structura planificată.

• h ultimele zile — un avans apreciabil
• h următoarele zile—un efort și mai mare pentru 

încheierea grabnică a lucrărilor

la un înalt nivel calitativ
Clasa muncitoare, toțî oamenii muncii au obținut succese remarcabile în îndeplinirea planului pe acest an, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în ce privește producția industrială, pe întreaga țară, în zece luni s-a înregistrat un ritm de creștere de peste 11 la sută în comparație cu anul trecut. „Avem perspectiva ca în acest an — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — să realizăm o producție suplimentară de peste 10 miliarde lei. Pe această bază s-a întocmit planul pentru anul 1977, care prevede creșterea producției industriale cu 10,5 la sută, față de 1976, corespunzător prevederilor cincinalului".Străduindu-se să. îndeplinească ritmic și integral sarcinile de plan din primul an al cincinalului, numeroase colective de întreprinderi industriale situează perseverent în centrul atenției. al preocupărilor de zi cu zi. realizarea producției fizice stabilite, a tuturor sortimentelor necesare economiei naționale. La un mare număr de produse importante planul a fost îndeplinit și depășit. Asemenea realizări demonstrează, încă o dată, caracterul științific, mobilizator, ai politicii economice a partidului nostru, realismul sarcinilor planificate pentru acest an în domeniul producției industriale ; ele reflectă cu pregnanță munca rodnică, avîntată. a colectivelor de unități pentru încheierea cu rezultate de prestigiu a primului an din cincinal.De ce este atit de important ca organele si organizațiile de nartid să aibă permanent în vedere ca în fiecare zi. decadă si lună ce au mai rămas din acest an, să se Înfăptuiască în bune condiții, in mod ritmic si in Întregime, prevederile planului. _ cu accent pe realizarea producției fizice ?în primul rind, după cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie a.c., prin fabricarea ritmică de către fiecare întreprindere, de fiecare ramură, a tuturor produselor — în structura sortimentală și calitativă prevăzută în plan și rezultată din contractele încheiate cu beneficiarii interni și externi — se asigură buna funcționare a mecanismului nostru industrial, al economici 

naționale. Nici un produs, nici un sortiment din cele planificate nu'se realizează ca un scop în sine. în ansamblul echilibrat al economiei noastre planificate, fiecare produs are o destinație precisă : utilajele tehnologice și materialele de construcții sînt necesare șantierelor de investiții, oțelul și, în general, metalul trebuie asigurate unităților constructoare de mașini pentru a fi transformate în utilaje și instalații, ingrășămintele chi
Să înfăptuim cu perseverență hotăririle 

plenarei C.C. al P.C.R., 
să răspundem prin bune rezultate îndemnurilor 

secretarului general al partidului
mice livrate la timp înseamnă mari sporuri de recoltă în agricultură, materiile prime și semifabricatele specifice industriei ușoare sînt solicitate de întreprinderile respective in scopul fabricării de bunuri de consum. Ca urmare, orice dereglare în mecanismul echilibrat al planului. în realizarea acestui ansamblu de prevederi armonizate poate provoca greutăți în lanț unui șir întreg de întreprinderi. Tocmai de aceea, organizațiile de partid au datoria de a explica în amănunt colectivelor de oameni ai muncii cerința primordială referitoare la realizarea ritmică si integrală a sarcinilor de plan la fiecare produs, la fiecare sortiment, de a situa în centrul atenției tuturor deviza „ce este prevăzut să se obțină azi. nu poate fi lăsat ne miine" si de a acționa prin toate nîrghlile muncii politico-educative pentru înfăptuirea practică a acestor sarcini.Cu toată claritatea se subliniază în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.K. din 2—3 noiembrie a.c., necesitatea ca „Planul de producție industrială să fie realizat ritmic, în structura sortimentală și calitativă prevăzută in 

plan și rezultată din contractele. Încheiate cu beneficiarii interni și externi, respectindu-se cu strictețe j obligațiile asumate de către flecară întreprindere producătoare**. în lumina acestei sarcini — care trebuie înțeleasă limpede de toate ministerele, centralele și colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi — la plenară s-a stabilit că orice nere- alizare a sarcinilor de plan pe sortimente, dintr-o lună, dintr-un an, se 

adaugă în mod obligatoriu la sarcinile lunii, trimestrului, semestrului sau anului viitor, în așa fel îneît să se asigure înfăptuirea integrală a planului cincinal la producția fizică.Nu de puține ori, în cazul unor întreprinderi care consemnează ră- mineri în urmă la un sortiment sau altul, se recurge la astfel de justificări : „avem motive obiective". Dar, cit de obiective sint aceste motive ? Iată o întrebare care trebuie să și-o pună organele si organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, atunci cind analizează căile concrete de recuperare a restantelor, de îndeplinire integrală a planului. Și aceste căi vizează, mai întîi. fructificarea deplină a tuturor rezervelor interne din întreprinderi — de la folosirea intensivă a capacităților de producție. în două si trei . schimburi. îmbunătățirea colaborării între sectoarele primare si cele de prelucrare și montai pentru desfășurarea ritmică a procesului tehnologic, pînă la întărirea disciplinei în muncă și respectarea cu strictete a normelor de calitate. Apoi, trebuie întreprins totul pentru perfecționarea conlucrării 

eu furnizorii de materiale si semifabricate, pentru onorarea de către aceștia a obligațiilor ce Ie revin in cadrul relațiilor de cooperare. Nu poate fi admisă justificarea potrivit căreia ..planul nu se îndeplinește, dar avem acoperire" în lipsa unor materiale și semifabricate.Realizarea ritmică a producției fizice, în structura sortimentală și calitativă prevăzută în plan, în fiecare întreprindere este, totodată, o condiție esențială pentru îndeplinirea planului de export. în fiecare unitate producătoare, centrală industrială. întreprindere de comerț exteridr, organizațiile de partid trebuie să acționeze cu hotărire pentru transpunerea imediată in viață a sarcinilor și măsurilor stabilite la plenara C.C. al P.C.R. privind realizarea exemplară a planului la export. Este necesar ca fiecare lucrător să înțeleagă — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. — că realizarea exportului determină crearea condițiilor pentru asigurarea importurilor de care avem nevoie. Această cerință este cu atit mai actuală, cu cit în unele întreprinderi există restanțe la export. Or, pentru a putea vinde trebuie să producem la timp toate sortimentele prevăzute în contractele încheiate la export, să realizăm numai produse de bună calitate.Realizarea ritmică și integrală a planului fizic de producție trebuie să constituie un obiectiv esențial al muncii fiecărui colectiv de întreprindere, al activității politico-educative desfășurate de organizațiile de partid. Stăruitor, acțiunile tehnico-organiza- torice ale consiliilor oamenilor muncii trebuie împletite cu cele proprii comuniștilor, organizațiilor de partid din unițăți. Cunoașterea și extinderea experienței înaintate. popularizarea fruntașilor, dar si combaterea cu fermitate a indisciplinei in muncă sau tehnologic, explicarea în amănunt a necesității ca sarcinile de olan să fie îndeplinite în întregime în fiecare zi și schimb de lucru, in fiecare decadă și lună, sint tot atîtea mijloace pentru dinamizarea energiilor și capacităților creatoare ale colectivelor de oameni ai muncii. în scopul realizării integrale a producției fizice, încheierii cu bune rezultate a planului pe primul an al cincinalului.
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Stadiul recoltârii porumbului în cooperativele agricole la 12 noiembrie a.c. Cifrele reprezintă, în procente, 
suprafețele de pe care s-a strîns recolta în cooperativele agricole (sus) și in întreprinderile agricole (jos)Odată cu încheierea acestei săp- tămîni, intrăm în a doua parte a lunii noiembrie. Avind in vedere faptul că timpul este foarte înaintat, se impune ca printr-o muncă bine organizată, prințr-un efort general să fie încheiate lucrările de recoltare și depozitare a porumbului, sfeclei de zahăr, a legumelor care mai există în grădini. De asemenea, trebuie să continue executarea arăturilor de toamnă și fertilizarea terenurilor, astfel incit și in anul viitor să se obțină recolte mari.Porumbul a fost recoltat de pe aproape 80 la sută din suprafața cultivată. Așa cum rezultă din harta alăturată, în cooperativele agricole din județele Buzău. Brăila, Botoșani, Suceava, Ilfov, Dîmbovița, Tulcea, Hunedoara, se culege 

porumbul de pe ultimele suprafețe. Există condiții ca printr-o temeinică organizare a muncii și buna folosire a mijloacelor mecanizate, in majoritatea județelor să se încheie culesul porumbului încă in prima parte a săptăminii care urmează. Cu cea mai mare răspundere trebuie să se acționeze pentru grăbirea transportului și depozitarea in condiții optime a porumbului. Trebuie arătat că în multe județe există diferențe mari între cantitățile de porumb recoltate și cele transportate din cimp. De aceea trebuie luate măsuri ca tot ce se recoltează să se transporte în aceeași zi și să se acorde cea mai mare atenție depozitării porumbului, controlului permanent asupra condițiilor de conservare.Sfecla de zahăr a fost strinsă, 

pînă la această dată, de pe 95 la sută din suprafața cultivată. In județele Ilfov, Tulcea, Arad, Dîmbovița, Vrancea, Iași. Botoșani, Satu- Mare, Cluj, Mureș și altele această lucrare s-a încheiat. Trebuie acționat ferm, ca în următoarele zile să fie strinsă producția și de pe restul suprafețelor, dar cca mai mare atenție trebuie acordată transportului și însilozării. Aceeași atenție trebuie acordată recoltării și depozitării pentru iarnă a legumelor care mai sînt în grădini — varză și rădăcinoase — precum și executării arăturilor adinei de toamnă.Organele și organizațiile de partid, comandamentele locale au datoria să acționeze ferm in vederea încheierii. în timpul cel mai scurt, a tuturor lucrărilor agricole de toamnă.
LA GALAȚI

A zecea navă 
din producția acestui anColectivul Șantierului naval Galați a livrat flotei maritime comerciale românești o nouă navă, „Filiași", de 8 700 tdw. Evenimentul s-a produs cu 15 zile înainte de termen, „Filiași" fiind a zecea navă predată beneficiarilor interni și externi in acest an de către constructorii de vapoare din Galați și. totodată, penultimul vas din producția- marfă a anului 1976. Acest

succes, ca de altfel întregul ritm alert de producție imprimat activității de aici in acest an, dăruirea cu care au lucrat colectivele din toate secțiile și atelierele șantierului prefigurează îndeplinirea în bune condiții a planului pe întregul an și astfel onorarea angajamentelor asumate de navaliștii gă- lățeni în întrecerea socialistă, (Dan Plăeșu).
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OBIȘNUIT...
Intorsura Buzăului este un oraș tînăr. N-a împlinit 

încă un deceniu de viață urbană. Si-n toți acești ani, 
oamenii locului n-au pregetat să muncească, să-l apro
pie cu „trup și suflet" de ceea ce se numește oraș în 
adevăratul înțeles al cuvintului.

Dintr-o seră, construită cu mijloace proprii, izvorăsc 
în fiecare primăvară mii și mii de flori cu care casele 
și străzile se împodobesc. Cele cîteva blocuri, conturind 
viitorul cartier muncitoresc, spitalul, liceul, casa de 
cultură, ii dau localității. vitala culoare a urbanizării. 
Hala metalurgică, aparținind industriei locale, cele 
citeva zeci de unități comerciale și prestatoare de ser
vicii către populație ale cooperației de consum si coo-
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Imagine obișnuită* la Șantierul naval din.Oltenița
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perațlei meșteșugărești concură cu succes la dispariția 
graniței care încă mai separă satul de oraș.

Discut cu inginerul Silviu Tănase, directorul 
I.F.E.T.-ului din Tirgu-Secuiesc, unitate de care apar
ține și viitoarea fabrică din Intorsura Buzăului. „Mobila 
fabricată la Intorsura Buzăului se înscrie de pe acum ' 
in realitate" — îmi spune el cu siguranță in glas, ca
racteristică oamenilor cărora le place ca vorbele lor 
să aibă neapărat acoperire in fapte. „Si muncitorii ?“ 
„Cresc, învață meserie. învață să fie și munci
tori" — mi s-a replicat imediat. „Adică ?“ „51 învăță 
la Sighet, 40 la Covasna. 41 la Tirgu-Secuiesc. 26 la Ne- 
hoiu, 3 se specializează în știința lacurilor și vopselelor 
la București. Cam aceștia-s oamenii, specialiștii fabri
cii, care învață in alte fabrici cu tradiție in arta înno
bilării lemnului". Am aflat în continuare că lăcătușii, 
electricienii și alți meseriași au și fost selecționați din
tre localnici. („Ne-a interesat stabilizarea cadrelor".) Au 
fost depuse sute de cereri și. după cum ne-a mărturi
sit inginerul Silviu Tănase. cel mai greu lucru, care 
a cerut timp, și răbdare, și grijă, a fost discutarea cu 
fiecare in parte pe marginea opțiunii sale de a deveni 
„tîmplar".

Aici la Intorsura Buzăului, loc unde ima
ginea tradițional-rurală se îngemănează cu cea urbană, 
fiecare amănunt al schimbării antrenează o întreagă 
colectivitate, energiile tuturor. Este ritmul de existență 
firesc al fiecărei așezări în care timpul nostru îsi ti
părește adine pecetea înnoirilor.

Sint, de fapt, toate acestea lucruri obișnuite pentru 
zilele noastre !

Radu SELEJAN

Cind am ajuns în incinta Șantierelor de construcții na- *văle de Ta Oltenița, preocuparea centrală, una dintre numeroasele preocupări ce pot fi întîlnite într-o întreprindere de asemenea dimensiuni, era terminarea lucrărilor, în avans cu zece zile, la nava de 5 000 tone lansată împreună cu alte vase — o dragă maritimă de 400 mc/oră și un remorcher împingător — aflate și acestea în stadii înaintate de realizare.Pentru constructori lucrurile nu păreau a conține nimic • spectacular. Pentru mine însă, acea frumoasă motonavă ce adăsta, ca o mireasă la oglindă, momentul cununiei cu lungul drum al fluviului, avea- semnificații multiple. Mai intîi, faptul însuși camă aflăm in fața unui vapor gata să plece la drurn .îmi incita imaginația și-l vedeam, cu puntea plină de pasageri, lunecînd pe întinsul țapelor, acostînd și plecînd din - porturi, dueîndu-se și întorcin- du-se din amonte in aval și din aval în amonte pină la îmbrățișarea cu Marea, acea întindere de apă unde-și dau întîlnire nu numai riuri, ci și zuințele, munca lor.Dar mai versul din albă ca un i ce se legăna fluviului, îmi aducea in atenție un univers de fapte reale, universul muncii, activității miilor de oameni care, la Oltenița, acolo unde se îmbrățișează Argeșul cu Dunărea,

fluvii șioameni — cu nâ- cu pasiunile șivirtos decît uni- închipuire, nava, crin de grădină, ușor pe unda

iCRONICA SĂPTĂMINII1

internă și internațională
strinsă corelație: 

progres economic 
bunăstareActualitatea internă a țării noastre fost dominată, în această săptă- mînă, de preocupările generale ale organizațiilor de partid, ale tuturor oamenilor muncii pentru traducerea in viață a importantelor măsuri sta-

nasc, cu 1 iscusința minții și efortul palmelor, asemenea bijuterii plutitoare.Cu un număr de an! în urmă călătorisem, de la Giurgiu la Drobeta Turnu-Seve- rin, cu o motonavă, acel vas de pasageri ce poate fi văzut, ureînd neîncetat sau lunecînd

Severin și Galați, și nu avea în spate ceea ce se cheamă o — tradiție, dar într-un scurtrăstimp de la trecerea la construcția de nave metalice, eveniment care a avut loc In 1950, a asimilat, cu o remarcabilă rapiditate, concepții, tehnici și tehnologii dintre
Bijuterii plutitoare.

la vale pe Dunăre, din primăvară pînă toamna tîrziu, într-o grațioasă și poetică plimbare de lebădă. Vasul se cheamă „Oltenița" și a fost construit la Oltenița. Am admirat concepția modernă în care a fost realizat, înaltul grad de funcționalitate, de confort, și acuratețea descoperită în toate cîte-ți cădeau sub priviri. Era produsul unui șantier de construcții navale tinăr. Oltenița nu cunoscuse și nu luase parte la celebra competiție a nituitorilor care, prin anii 1948—1949, a adus faimă constructorilor navali de la

cele mai moderne, ajunglnd să se înscrie printre constructorii navali de prestigiu în domeniul vaselor fluviale, de pasageri, al remorcherelor, al drăgilor cu utilizări nu numai fluviale, ci și maritime, al cargourilor, spărgătoarelor de gheață și salvatoarelor.Decare 1948, tone,înregistrat, salt care nu poate fi nici redat în cifre și nici cuprins cu
la micile bărci costiere se produceau înainte de la motonava de 5 000 construcțiile navale au la Oltenița, un

imaginația. în bilanțuri toate acestea se convertesc în convoaie, în motoare acționînd puternice elice, in personal de bord echipat în alb, în mii și mii de pasageri ureînd și co- borind punțile, în mărfuri încărcate și descărcate, in utilizarea ... . meni de specialitate exclusiv marinărească, în activități contabilizate* în lei și în ; lei- valu-tă — o mare parte a navelor produse aici fiind destinate unor beneficiari externi — etc. Dar nici cifrelor și nici fanteziei nu le este proprie capacitatea de a surprinde elementele titanicei activități depuse aici pentru aducerea unor ateliere unde se lucra artizanal la stadiul de fabrică de mate capacitate.Dunărea, aflată-în debitul ei normal, curgea domol și pe luciul ei înaintau, venind de către Călărași — poate de la Sulina, ori poate de la Galați sau Brăila — patru șlepuri îngemănate, unul lingă altul, două,cite două. Forța de propulsie o constituiau remorcherele împingătoare. Vor fi fost construită, poate, la Oltenița, sau pe alt șantier, dar oriunde vor fi fost făcute, ele erau parte din flota dunăreană a țării, acea flotă care transportă pasageri și mărfuri dind de lucru Dunării și oamenilor ei, și pentru care șantierul de la gura de vărsare a Argeșului naște bijuterii plutitoare.

tone deunor ter-

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

bilite de Plenara C.C. al P.C.R. din2—3 noiembrie a.c. In acest context se cuvine relevat interesul larg cu care au fost primite de oamenii muncii documentele plenarei ce au fost publicate în continuare in cursul acestei săptămîni. Succedînd Hotărî- rilor plenarei publicațe anterior — referitoare la îndeplinirea planului pe . 1977 și la adoptarea Programului de măsuri în domeniul ideologico-edu- cativ (care au format obiectul cronicii de săptămina trecută) — aceste documente vizează un ansamblu de probleme de asemenea însemnătate majoră' ca aprovizionarea populației cu bunuri alimentare și nealimentarc, reducerea săptăminii de lucru, simplificarea sistemului de impunere a retribuției, impozitul agricol. După cum se vede, documentele plenarei, deși îmbrățișează domenii și laturi variate ale activității sociale, au ca factor comun, ca trăsătură generală preocuparea consecventă a conducerii partidului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață aie oamenilor muncii, pentru creșterea necontenită a nivelului de trai al poporului. Aceasta este esența Programului de măsuri privind aprovizionarea populației, care urmărește să asigure acoperirea in mai bune condiții a cerințelor de consum ale cetățenilor cu produse agroalimen- tare și nealimentare, să se îmbunătățească nivelul calității acestora, să se extindă și să se perfecționeze prestările de servicii către populație. Același este și sensul măsurilor referitoare la asigurarea condițiilor pentru trecerea treptată. începind din 1977, la reducerea săptăminii de lucru, astfel incit să se creeze condiții mai bune pentru odihnă și instrucție — componente esențiale ale calității vieții. La fel, intereselor oamenilor muncii le răspund măsurile referitoare la noul sistem de impunere a retribuției și de stabilire a impozitului agricol ; bunăoară, numai prin aplicarea noului sistem de impunere a retribuției, persoanele încadrate vor beneficia, la nivelul unui an, de venituri suplimentare de 600 milioane lei.în fiecare din aceste măsuri își găsește, încă o dată, expresie consecvența cu care partidul asigură traducerea în viață a obiectivelor stabilite- de Congresul al XI-lea privind afirmarea cit mai deplină a civilizației socialiste. De asemenea, faptul că asemenea măsuri, cum sînt reducerea săptăminii de lucru sau îmbunătățirea sistemului de impunere a retribuției, sînt supuse dezbaterii publice constituie o nouă și elocventă expresie a democrației noastre socialiste in acțiune, a practicii sistematice a

partidului nostru, de a consulta masele ori de cite ori se adoptă legi sau hotăriri de mai mare însemnătate.Așa cum a dovedit practica de pină acum, la baza tuturor măsurilor de ridicare a nivelului de trai stau rezultatele obținute in dezvoltarea economică a țării, in sporirea venitului național. Așa cum s-a arătat la recenta plenară a C.C. al partidului, numai asigurînd toate condițiile necesare, in fiecare unitate, pentru realizarea planului la toți indicatorii, cantitativi și calitativi, se va putea trece la săptămîna de lucru redusă ; la fel, numai în condițiile în care fiecare unitate producătoare de bunuri de consum își va îndeplini optim sarcinile ce ii revin în domeniul creșterii, diversificării și ridicării calității producției vor putea fi înfăptuite mobilizatoarele prevederi ale programului de aprovizionare a populației aprobat de plenară.
Importante 

recomandări, 
de largă aplicabilitateImportanța pe care conducerea partidului o acordă acestor probleme și-a găsit o sugestivă ilustrare prin vizita de lucru efectuată vineri în Capitală de tovarășul Nicolae Ceaușescu — la unități industriale producătoare de materiale de construcții și la o expoziție de produse ale industriei ușoare. Analiza concretă a , modului cum se acționează pentru creșterea eficienței economice a construcțiilor ; sublinierea posibilității și necesității de â se asigura nu numai îndeplinirea ci și depășirea sarcinilor de ' plan în domeniul construcției de locuințe ; recomandările privind ridicarea gradului de industrializare a lucrărilor pe șantiere, îmbunătățirea confortului și a funcționalității apartamentelor, precum .și pentru diversificarea și ridicarea calității bunurilor de consum — toate reflectă permanenta preocupare, grija și atenția stăruitoare a secretarului general al partidului pentru condițiile de viață ale celor ce muncesc.Este, desigur, datoria organizațiilor de partid și conducerilor țehnico-ad- ministrative, ale tuturor oamenilor muncii de pe șantiere, din întreprinderile producătoare de materiale de construcții și de bunuri de consum să-și analizeze propria activitate prin prisma indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să asigure
(Continuare in pag. a IlI-a)
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I FAPTUL; 
| DIVERS!

PROGRAME UNITARE, 
ÎNDRUMARE CONCRETĂ

I Un bostan
în întreaga activitate de educație

| dolofan 
I Gospodarii din satul Vulpeni, 

judeful Olt, au dovedit și in a- 
cest an că știu să-i smulgă pă- 
mintului, cu hărnicie și pricepe
re, roade cit mai bogate. Pe un 
teren lăsat de izbeliște, in incin
ta sectorului zootehnic, cineva a 
avut' ideea să se cultive dovleci. 
Idee inspirată. In aceste zile de 
toamnă, cind au început să se 
numere... bostanii, nu mică le-a 
fost mirarea văzindu-î cit sînt 
de dolofani. Performerul numă
rul unu este un bostan care cîn- 
tărește nu mai puțin de... 75 de 
kilograme ! Cine nu crede să 
se ducă la Vulpeni, unde îl poa
te vedea in biroul președintelui 
cooperativei agricole.

Curiozitate 
apicolăApicultorii sătmăreni au observat, in aceste zile, un fenomen cu totul neobișnuit pe meleagurile lor în luna noiembrie : albinele au depus ouă. Cu alte cuvinte, perioada de reproducere, pe care harnicele zburătoare o încheiau, în mod obișnuit, în luna septembrie, a fost prelungită, de această dată, pînă în noiembrie. Această curiozitate ne-a fost explicată de pasionații apicultori Al. Braz și Grigore Iluț, din Satu-Mare. astfel :— După ploile care au căzut cu citeva săptămîni în urmă, au urmat zile călduroase, care au favorizat o nouă inflorescență a plantelor și — în consecință — producerea unei noi „șarje" de nectar. Or. albinele, harnice cum sînt, s-au și apucat de treabă, culegînd nectarul, act care este însoțit de depunerea de ouă. Ne permitem și un sfat pentru colegii noștri apicultori : noua generație autumnală de albine trebuie ocrotită cu deosebită grijă, in primul rind prin restringerea suprafeței cuibului (a ramei) la strictul necesar.
S-aîntîmplat I
în rapidul 51 |

Trenul rapid 51 de pe ruta 
București — Suceava se apropia 
de gara Verești. La un moment 
dat. cîtiva călători, care se pre
cipitau spre ușa de coborîre. au 
observat că o femeie se clătind 
pe picioare, galbenă ca ceara. In 
clipa următoare a căzut, ca se
cerată.

Oamenii au făcut loc unui ce
tățean care s-a prezentat drept 
sanitar, iar el s-a aplecat asupra 
femeii și a „ajutat-o" atit de 
bine, incit i-a sustras ceasul de 
la mină. Cineva insă l-a obser
vat și l-a dat pe mina miliției, 
care l-a legitimat : Vasile Ciubotar. Nu era sanitar. Dar nici 
călător ca oamenii n-o să "mai 
fie o vreme.

între măsurile stabilite de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității pcEitice, ideologice și cultural-educative) se înscrie, după cum se știe, și constituirea consiliilor de educație politică și cultură socialistă, ca organisme de partid și de stat care au nodul să organizeze unitar întreaga activitate educativă atit la nivelul jucfețelor, cit și al municipiilor, orașeSor, comunelor, u- nităților socialiste; Se realizează astfel în practică indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privitoare la coordonarea unitară, dîn- tr-un singur centru, a activității politice, ideologice. cultural-artistiee, la concentrarea tuturor forțelor și mijloacelor educative de care dispunem și folosirea lor cu eficientă cît mai ridicată în munca de educație.în județul Argeș, consiliile de educație politică și cultură socialistă au fost deja constituite la nivelul județului, orașelor. întreprinderilor și instituțiilor, iar în prezent este în curs constituirea acestora în comune.Desigur, este încă prea devreme să vorbim despre experiența acestor noi organisme. Putem însă afirma de pe acum că. în noua organizare. activitatea politico-ideolo- gică și cultural-educativă va crește în amploare, se va diversifica, se va ancora mai temeinic in viață, se va integra cu realitățile concrete și va contribui astfel mai eficient la explicarea și însușirea politicii partidului, la traducerea ei în faptă. Concepem consiliile de educație politică și cultură socialistă ca un fel de state majore — dacă ne putem exprima astfel — care organizează. îndrumă, coordonează și răspund de întreaga activitate educativă ce urmează a se desfășura în raza lor de competentă. Ciștig'ul este evident. Sînt create astfel toate condițiile pentru înlăturarea paralelismelor, a tendințelor de formalism, improvizației și facilului care s-au manifestat, uneori, în activitatea de pină acum.Considerăm deosebit de important, în activitatea consiliilor, preocuparea de a imprima fiecărei acțiuni un scop, o finalitate precisă, forță de convingere, de a urmări nu atit numărul activităților — deși și aspectul cantitativ își are importanța sa — cit calitatea, mesajul acestora, măsura în care ele determină schimbări de comportament în viața și activitatea oamenilor. Tocmai in acest fel au fost concepute programele de activitate ale consiliilor

atît la nivelul județului, cît și al municipiului, orașelor și comunelor.Pornind de Ia realitățile județului nostru — cu industria sa în plină dezvoltare —, o bună parte a acțiunilor concepute și în curs de realizare privesc instaurarea în fiecare unitate economică a unui climat de muncă sănătoasă, responsabilă, de ordine și disciplină desăvîrșite, Sînt prevăzute astfel acțiuni ample pentru popularizarea și generalizarea experienței pozitive, a fruntașilor in producție, a oamenilor care-și fac conștiincios datoria, paralel cu o ofensivă mai bine coordonată împotriva unor comportamente negative, a risipei, a lucrului de rnîntuială. A fost reorganizată și reevaluată, in acest scop, activitatea comisiilor de
Consiliile de educație politică și cultură socialistă 

din județul Argeș au pornit la lucru

disciplină, a gazetelor de perete, stațiilor de radioficare, brigăzilor artistice etc.O parte importantă a activității consiliilor de educație politică și cultură socialistă este dedicată cunoașterii, însușirii și trecerii operative la înfăptuirea în practică a sarcinilor ce reies din documentele partidului, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. S-a stabilit, ca regulă generală, ca fiecare document de partid să fie studiat în cadrul consiliilor și, în funcție de locul în care își desfășoară activitatea acestea, să acționeze imediat pentru cunoașterea lui aprofundată de către întregul colectiv, să determine aplicarea indicațiilor valabile pentru întreaga țară la condițiile specifice ale locului de muncă respectiv. Tn același sens, ne gîndim ca la învă- țămîntul politico-ideologic — care, organizat în lumina Programului de măsuri, cuprinde aproape întreaga populație a județului — să nu ne oprim numai la temele fixate la începutul anului, ci să Ie completăm cu expunerea și studiul sistematic al documentelor politice la zi.Acordăm, de asemenea, o atenție deosebită activității culturale de masă. De curînd au avut loc două mari acțiuni : „Vocația universală a culturii românești" Ia Curtea de Argeș și „Toamna musceleană" la Cîmnulung, care, timp de o săptă- mînă, cu concursul unor personalități ale vieții politice. științifice și culturale din țară, cu participarea unui numeros public, au dezbătut o tematică foarte bogată și diversă privind rolul și locul cul
Un nou magazin de prezentare

Copiii
se jucau...Pe uliță, joaca dintre copiii lui Samson și Ciopîrtac, din comuna Amaru, județul Buzău, s-a transformat în harță. De la harță, au ajuns la bătaie. Dar in timp ce copiii — ca toți copiii ! — se și împăcaseră, Ciopîrtac s-a dus la poarta vecinei sale, foc de supărat. Ciopîrtac a zis una, vecina Samson a adăugat două și, uite-așa, cearta s-a a- prins. Epuizîndu-și toate argumentele, vecina se repede la varul dizolvat într-un butoi și aruncă o „plăcintă" drept în o- brazul omului. Ciopîrtac a zăcut o săptămină in spital, fiind la un pas de pienderea vederii. Fapt pentru care vecina s-a „văzut" amendată. Putea fi mai rău...

Zestrea rețelei comerciale a- parținînd Trustului I.A.S. Suceava s-a îmbogățit în acest an cu numeroase unități noi, moderne. Făcind parte din ansamblul măsurilor stabilite de partid pe linia mai bunei aprovizionări a populației cu produse agroali- mentare. numai în municipiul Suceava au fost conectate la circuitul comercial un magazin de prezentare și desfacere în cartierul „George Enescu", alte două chioșcuri alimentare în a- celași cartier, precum și o nouă hală de carne in zona centrală a orașului. In prezent, pe teritoriul județului funcționează un număr de 21 de unități comerciale ale I.A.S.. volumul desfacerilor sporind în ultimii 3—4 ani de aproape 4 ori. Cum se prezintă lucrurile în acest an ?— în cele 10 luni care au trecut de la începutul lui 1976 — ne spunea tovarășul Teodor Ni- culiță. directorul complexului comercial — am obținut o seamă de rezultate bune, planul perioadei la desfacere fiind depășit cu 3 milioane lei. în acest fel, la dispoziția cumpărătorilor suceveni au fost puse însemna-

te cantități suplimentare de mărfuri agroalimentare. îndeosebi de produse din carne și lapte. La baza acestor înfăptuiri în beneficiul oamenilor muncii stau desigur măsurile de dezvoltare și modernizare a rețelei proprii de magazine, dar și faptul că dispunem de posibilitatea de a ne aproviziona ritmic cu produse proaspete, de primă calitate, fără alți intermediari, direct de la unitățile agricole de stat din județ. Așa. bunăoară. carnea de pasăre o primim de la „Avicola" Ițcani. preparatele de carne și carnea de porc de la I.S.C.I.P. Verești, laptele și subprodusele sale de la fabrica de profil a I.A.S. Suceava, legumele de la aceeași întreprindere. iar fructele de la termele I.A.S. situate în bazinul pomicol Fălticeni. Totodată, pentru mai buna satisfacere a cerințelor consumatorilor, pînă la finele anului vom da în folosință la Suceava un modern restaurant, iar pentru 1977 ne gindim să realizăm alte două magazine noi. unul la Rădăuți, celălalt la Fălticeni. (Gheorghe Parascan).

turii românești în istoria universală și în actualitatea imediată, in procesul de . făurire a profilului moral și politic al omului nou, de edificare a României socialiste. Astfel de acțiuni urmează a fi organizate și la Pitești, Costești, Topploveni, precum și intr-o serie de comune. Pornim, totodată, de la ideea că activitatea cultural-educativă nu se poate reduce la o săptămină și că ea este rodnică numai în măsura în care se desfășoară neîntrerupt. zi de zi. Tocmai de aceea am căutat să prevedem în cadrul diferitelor așezăminte de cultură — cluburi, cămine culturale, cinematografe, teatre, casa sindicatelor etc. — acțiuni permanente, coordonate de consiliile de educație politică și cultură socialistă. între alte măsuri care au fost luate se înscriu revitalizarea formațiilor artistice și înființarea unor noi formații la nivel de localitate, întreprindere și secție. Aceasta și în perspectiva participării noastre Ia marele Festival național „Cîntarea României". Firește, ne-ar bucura dacă vreuna dintre formațiile argeșene s-ar distinge pe țară — Ia concursurile naționale din trecut am avut multe asemenea formații — dar considerăm de pe acum un cîștig faptul că, prin amploarea fazei de masă, vor fi stimulate talentele din rindul oamenilor muncii, vor fi atrase la activitate culturală organizată, pe scenă sau ca spectatori, sute de mii de oameni.Firește, în atenția consiliilor de educație politică și cultură’ socialistă stau mult mai multe probleme, ele răspunzînd practic de transpunerea în viață în toată complexitatea și la condițiile specifice ale locului de muncă a Programului de măsuri cu privire la aplicarea in viață a hotă- rîrilor Congresului al Xl-Iea al partidului și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii politice, ideologice și cultural-educative. în rîndurile de față ne-am referit numai la cîteva din preocupările noastre circumscrise acestui scop. Ceea ce ne preocupă în continuare este stabilirea, cristalizarea unui stil de lucru cît mai concret, mai eficient pentru fiecare consiliu în parte. în felul a- cesta, credem noi, vom da răspuns indicației conținute în hotărîrea Plenarei C.C. al partidului din 2—3 noiembrie ca organele și organizațiile de partid să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea organizării și asigurarea conducerii unitare a activității politice, ideologice și cultural-educative, pentru îmbogățirea acestei activități, pentru atragerea in sfera educativă a unui larg activ obștesc, a tuturor oamenilor muncii. Sintem. firește, oricînd gata ca, împărtășind în continuare din experiența noastră, să învățăm și din experiența altor consilii din țară.
Ionel DICU
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.

Aspect de la baza de recepție unde se livrează porumbul de către cooperativele agricole din Belciugatele. Brănești, 
Fundulea, Măriuța, Hagiești și Drăgoiești din județul Ilfov Foto : E. Dichiseanu

Recoltarea și depozitarea
porumbului

Baze volante de prelua- 
ț-g întrucîț mai sînt locuri unde plantele nu au ajuns la maturitate deplină, se procedează la sortarea știuleților pe trei categorii : cei cu umiditatea cea mai scăzută se depozitează direct in pătulele unităților sau la bazele de recepție, cei cu umiditate ceva mai mare se usucă și se batozează. iar cei aflați in faza de lapte se însilozează în amestec cu capitule.de floarea-soarelui, făină de lucerna, paie tocate etc. O atenție deosebită se acordă bunei depozitări a recoltei. Din vreme, la indicația comitetului județean de partid au fost amenajate, aproape în fiecare localitate, baze volante de preluare pentru a micșora la maximum posibil distanta de transport. întreprinderea județeană de industrie locală a construit peste 160 000 de panouri din plasă de sîrmă cu care s-au a- menajat pătule destinate păstrării porumbului. în aceste zile, la Balș. Corabia, Vișina, Dobroteasa. Cun- grea și în alte locuri se montează ultimele panouri. Acolo unde se depistează știuleții cu umiditate mai mare se amenajează pătule cu lățimi mai mici, de 1—1.5 metri. Prin măsurile luate se urmărește ca porumbul recoltat într-o zi să fie în aceeași zi transportat. Totuși, după aprecie- j rile specialiștilor de la direcția ag’ri- i colă județeană, mai sînt pe cîmp circa 15 000 tone, care trebuie urgent transportate. Pentru aceasta este necesar ca atit mijloacele de transport ale unităților agricole, cit și cele ale I.T.A.. să fie mai bine utilizate. Sini posibilități ca in 5 zile să se încheie culesul și transportul porumbului de pe toate suprafețele rămase. (Emi- lian Rouă).

Flux neîntrerupt: recol- 
tare-transport. unitățile din

consiliile intercooperatiste — Isac- cea, Greci și Cerna (Tulcea) — au încheiat recoltarea porumbului. Organele de specialitate acționează in vederea sporirii vitezei de lucru, mai ales în cooperativele agricole din. raza consiliilor intercoo- peratists Valea Nucarilor și Baba- dag. unde se constată o oarecare rămânere în urmă. Trebuie menționat ca pozitiv faptul că întreagă recoltă a fost transportată din cimp la bazele de recepție sau în pătulele proprii ale unităților agricole. Intru- cit mare parte din porumb este uscat, continuă baterea știuleților. In acest scop au fost adaptate diferite utilaje. (Vasile Nicolae).
Crește capacitatea zilni

că de uscare. Pînă acum>în u_ nitățile agricole din județul Neamț, porumbul a fost strins și depozitat de pe 67 la sută din suprafața cultivată. Unde umiditatea știuleților este mai ridicată, recoltatul propriu-zis este precedat de desfăcatul știuleților și menținerea acestora pe coceni atit cit este necesar. De asemenea, în toate bazele s-au amenajat pătule înguste prevăzute cu podea de coceni și cu orificii suficiente pentru aerisiri. Pe de altă parte s-au identificat posibilități care au determinat o creștere a capacității zilnice de uscare de la 400 la 700 tone porumb, iar la operațiunea de bătut știuleți viteza de lucru a sporit cu 200 tone pe zi. (Ion Manea).
Se sortează știuleții cu-Zilnic. în unitățile consiliului intercooperatist Oltenești (Vaslui) se depășește cu 10 tone sarcina de transport a porumbului din cîmp la bazele de recepție și în pătule. Pentru a fi mărit ritmul de lucru, peste 2 000

de locuitori — tineri și virstnici — sînt mobilizați numai la sortatul știuleților culeși. De asemenea, viteza zilnică la transport a sporit prin raționala folosire a tractoarelor, remorcilor și atelajelor. Astfel organi- zindu-se munca, in ultimele zile, in cooperativele agricole Tirzii, Oltenești, Albești și Crețești s-au depozitat în condiții bune peste 500 tone de porumb. (Crăciun Lăluci).
Transportul cocenilor. In județul Dîmbovița s-au amenajat, pentru transportul cocenilor din cimp. platforme pe roți de cauciuc de la combinele casate. Directorul general al direcției agricole. Laurențiu Stroe, s-a ocupat de generalizarea acestei inițiative, de mare eficiență economică. Pe o singură platformă se încarcă întreaga cantitate de coceni de pe 1.5—2 ha. cam tot atit cît ar încăpea in 4 remorci. Inițiativa dîm- bovițeană are drept rezultat transportul a mii și mii de tone de coceni și punerea lor la adăpost de intemperii. Totodată, au devenit disponibile numeroase remorci și atelaje, iar eliberarea mai rapidă a terenului permite intrarea tractoarelor pentru executarea arăturilor de toamnă. (C. Bordeianu).
Schimburi prelungite. c°- operativ.ele agricole de producție din județul Arad au încheiat recoltatul sfeclei de zahăr de pe întreaga suprafață de peste 12 000 ha, cea mai mare parte din producție fiind transportată din cîmp. Cu forțe sporite au trecut unitățile cooperatiste din județ la culesul porumbului, adunîndu-se in această săptămî- nă recolta de pe mai bine de 15 000 ha. Concomitent, mecanizatorii lucrează în schimburi prelungite la executarea arăturilor adinei de toamnă, lucrare efectuată pe mai mult de jumătate din suprafața prevăzută.

I-au dat 
peste mînă

Dumitru Lazar din Cugir avea 
o meserie frumoasă, fiind anga
jat la întreprinderea mecanică 
din localitate. Dar se vede trea
ba că i se urise cu binele, de 
vreme ce cîțiva 
luat la rost :

— De ce ți-ai 
pe rușine 7

întrebarea i-a _ 
de cițiva cetățeni in timp 
duceau pe Lazăr la miliție. Fu
sese surprins de aceștia, in miez 
de noapte, în complexul comer
cial din oraș. Lazăr-Mină-Lungă 
nu apucase să sustragă decit 
ceva mărunțiș dintr-o tejghea. 
Oamenii cinstiți i-au dat peste 
mină. Măcar de i-ar fi de învă
țătură !

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 noiembrie. In (ară : Deși vre
mea va fi relativ caldă, temperatura 
aerului va înregistra o scădere ușoară 
spre sfîrșitul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit. Vor cădea

ploi mai frecvente în vestul și nordul 
țării. Vîntul va sufla slab, pînă la mo
derat, prezentînd intensificări locale 
predominînd la început din sud-vest, 
apoi din vest. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar,cele 
maxime între 6 și 12 grade. în Bucu
rești î Vreme relativ caldă, la început, 
apoi în răcire ușoară. Cerul va fi va
riabil, mai mult acoperit, favorabil 
precipitațiilor sub formă de ploaie și 
burniță. Vînt slab pînă la moderat.

• MARAMUREȘ- La Sighetu 
Marmației s-a deschis expoziția documentară itinerantă „Independenta — opera întregului popor". „Săr
bătoare in Maramureș" se intitulează noul spectacol de cintece și dansuri Românești al ansamblului folcloric al Casei de cultură din Vișeu de Sus. La Teatrul dramatic 
și la cinematograful „Minerul" din 
Baia Mare au avut loc intîlniri ale artiștilor cu publicul, prilejuite de spectacolele cu piesa „Uneori liliacul înflorește și toamna" de Tudor Popescu și respectiv cu filmul „Mere roșii". Sub auspiciile editurii 
„Dacia" din Cluj-Napoca, la Baia Mare a avut loc lansarea cărților „Noi, tracii" și „Prin Europa" de Iosif Constantin Drăgan și „Spre Kilimanjaro" de Traian Filip. 
• BRASOV. „Odă ostașilor români" — s-a intitulat seara literară organizată la Zărnești. „Cinstim gloria 
străbună" — este tema unui spectacol prezentat de artiștii amatori la clubul întreprinderii de autocamioane. In ciclul „Din istoria lite
raturii române", la Făgăraș a fost prezentată o expunere despre Școala Ardeleană. Pe scena clubului „6 
Martie" din Tohan, formațiile de amatori au prezentat recitalul „Sin-

tem fiii acestui pămînt". La Brașov a avut loc o gală a filmului didactic. • TULCEA. La galeriile „Da
cia" a fost deschisă o expoziție de grafică, tablourile oglindind in principal realitatea socialistă a patriei noastre. Organizatori : cenaclul local al U.A.P. și consiliul județean pentru cultură și educație socia-

cursurile Universității politice și 
de conducere, printr-o expunere despre politica partidului nostru, urmată de spectacolul „Cîntarea României socialiste", in localitatea 
Gurahonț a avut loc sesiunea de comunicări științifice „Contribuția literaturii ardelene la promovarea unității culturale a tuturor româ-

listă. • HARGHITA. „Tradițiile 
glorioase ale frăției milenare" — sub acest generic se desfășoară, in organizarea bibliotecii județene și a centrului de librării din Miercurea Ciuc, o serie de simpozioane organizate la Miercurea Ciuc, Cris- turu Secuiesc. Odorheiu Secuiesc, Gheorghieni și Dănești, la care participă ca invitați cercetători ai Institutului de istorie „Nicolae Ior- ga“ și redactori ai Editurii politice. La Miercurea Ciuc, tînărul artist Virgil Florea din Sfintu-Gheor- ghe expune lucrări de grafică și pictură. La galeriile Fondului plas
tic expune graficianul Markos An- draș. • ARAD. S-au deschis, festiv,

nilor", la care și-au adus contribuția scriitori, critici literari, cadre universitare, profesori din București, Timișoara, Cluj-Napoca și Arad. • TELEORMAN. Casa 
de cultură din Zimnicea a găzduit simpozionul „Satul de ieri și de azi oglindit în literatura română". La depoul C.F.R.
Roșiori de Vede a dezbaterea „Economia bustibil și siguranța în condiții de viteză

avut loc de com- circulatiei sporită".
Două brigăzi științifice s-au deplasat în comunele Măldăieni și Izvoarele. • SUCEAVA. Cele

mai bune formații de muzică u- 
șoară și folk s-au întrecut pe scena casei de cultură a sindicatelor. Sub genericul „Un veac de 
împliniri", în mai multe localități ale județului au loc expuneri, simpozioane, conferințe, spectacole dedicate centenarului independenței. La librăria din Rădăuți, in prezența autorului, a fost lansat volumul „Voivodeasa" de Ion Țugui, lucrare inspirată din realități sucevene. • DÎMBOVIȚA. Timp de o lună, casele de cultură, cluburile muncitorești, căminele culturale și cinematografele din orașele și comunele județului au găzduit manifestarea cultural-educativă „Luna filmului documentar de protecție a muncii", care a înregistrat peste 200 000 de spectatori. 
• ALBA. La Alba Iulia s-a desfășurat etapa județeană a simpozionului național al cadrelor didactice, cu tema „Asigurarea progresului școlar pe calea sprijinirii '■ diferențiate a elevilor la învățătură. Metode, procedee și tehnici de evaluare a progresului școlar".

Corespondenții „Scînteli"

cetățeni l-au

dat, mă, cinstea

fost adresată
ce-l

Imprudență 
fatalăCum dimineața se făcuse frig, Lina Roștaș din Singeorgiu de Mureș s-a dus să aprindă focul în camera unde dormeau copiii. Vrî.nd ca lemnele să ardă mai repede, a luat o canistră și a turnat gaz peste ele. în clipa următoare, a izbucnit o flacără orbitoare. Scăpînd canistra (de 20 de litri) din mină, vîlvătaia s-a încins și mai puternic. Femeia s-a repezit la copii și a reușit să scoată afară pe unul dintre ei. S-a întors în grabă după ceilalți, dar prea tîrziu. A fost mistuită de incendiu. împreună cu trei fetițe între 2 și 6 ani...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprlfinul corespondenților 
„Scânteii'

Cu mama... 
la tribunal

— Dumneavoastră, ca fiică, ce ziceți ?— Știu și eu ? Am adus-o la noi, ne-a crescut copiii. Din partea mea, poate să rămînă.— Ba nu, sare de alături bărbatul. N-avem spațiu suficient. Ș-apoi, chiar dacă mi-a crescut copiii, acum reclamanta, care n-are cultură, e un pericol social pentru educația lor...Vorbele au căzut grele, încovoind parcă și mai mult umerii aduși ai „reclamantei" — o bătrînică îmbrăcată în negru, așezată cu sfiiciune pe colțul unei bănci din sala de ședințe a Judecătoriei sectorului 3.— Eu, maică, unde să mă mai duc la 80 de ani ? Nu cer decit să fiu lăsată să trăiesc lingă nepoții pe care i-am crescut......Cu ani în urmă, după ce a rămas văduvă, ginerele și fiica au determinat-o pe bătrînă să-și părăsească gospodăria dintr-o comună teleormăneană și să vină la ei : „Mămico, mata acolo ești singură, noi avem copii, ne dai o mină de ajutor să-i creștem și trăiești pe lingă ei“. Nepoții au crescut, îngrijiți cu dragoste de bunica. Dar după ce au ajuns măricei, ginerele i-a pus bătrînei în vedere să se ducă unde o vedea cu ochii. Nu mai aveau nevoie de ea...

neomenoasă a ginerelui, n-o putem califica decit ca pe un prost exemplu pentru educația copiilor săi, de care făcea atîta caz...
Cînd furnica 

se manta 
cu greierele...

Focul nu șterge
I urmele I

Bineînțeles, justiția a hotărît reintegrarea bătrînei in apartamentul în care a locuit și a muncit in ultimii zece ani. Lingă nepoții pe care i-a crescut. Cit despre atitudinea

In binecunoscuta fabulă lucrurile se petreceau destul de simplu. Faptele, ca și morala erau limpezi, iar greierele căpăta ceea ce merita... Dar dacă... greierele ar fi fost însurat cu furnica ? Și ar fi fost, el artist liric, iar ea dactilografă ? Adică, odată căsătoriți, furnica i-ar fi dat greierelui bani, mincare, haine, pentru ca el să lase meseria lui de lăcătuș, să se înscrie la școala populară de artă și să mai ia și in particular lecții de canto... tot pe banii furnicii ? Vreți să știți ce s-a întimplat în acest caz cu greierele nostru bucureștean ? Mai întîi s-a mutat in alt oraș, pe post de greiere- cintăreț profesionist. Unde a început să-i cînte ba una, ba alta unei furnici localnice. Pe cea de acasă a uitat-o. Adică nu chiar de tot :— Onorată instanță, cer divorțul. Să se pronunțe desfacerea căsătoriei. Nu se mai poate trăi. Așa cum am arătat printre altele, soția mea cheltuie cam mult în gospodărie. Nu e econoamă...Morala fabulei : furnica mai bine l-ar fi lăsat pe greiere... lăcătuș.

In comuna Măicănești, județul Vrancea, funcționa un depozit al cooperativei de consum din Liești, județul... Galați (cu toate că asemenea lucru fusese interzis prin dispoziții ale Centrocoop). Ba. parcă anume ca neregula să nu se oprească la jumătate, avea acest depozit și magazin de desfacere...Cine-1 gestiona ? Aici chiar fusese o „mică" problemă, fiindcă Pascu Ionită, omul în a cărui curte se afla depozitul, avea antecedente penale și nu mai putea fi gestionar. Atunci ? A fost trecută in acte, de formă, nevasta lui. Și totul părea să meargă de minune, departe de orice priviri indiscrete. Cu atit mai mult, cu cît depozitul fiind în Vrancea, iar bunurile ale cooperației din Galați, unii nu-1 controlau fiindcă nu erau mărfurile lor, iar alții pentru că nu se afla în județul lor.Totuși. într-o zi a apărut în control revizorul Virgil Mocanu. trimis de cooperativa din Liești. Cum a ieșit basma curată Pascu Ioniță ? „Convingîndu-1“ pe revizor să treacă în mod fictiv in listele de inventar și cite ceva din ce avea prin casă : mașina de cusut, două aparate de radio, două studiouri... La o altă verificare, lucrurile s-au petrecut la fel. „Totul e bine", a conchis revizorul Mocanu, trecînd liniștit pe lingă pagubă ca și cum n-ar fi fost...O să vă întrebați poate cum s-ar fi petrecut lucrurile mai departe. Nu știm. I-a

pus capăt... focul. Intr-o noapte, în ograda lui Pascu Ioniță din Măicănești a izbucnit un incendiu. Exact in magazia de mărfuri. Se pare că umblînd noaptea pe acolo, Pascu ar fi uitat înăuntru o luminare aprinsă.Iată și consecințele : 37 669.99 lei pagubă prin însușire șt 362 844,44 lei datorită incendiului. Și. bineînțeles, cuvenitele pedepse pentru gestionar și revizorul necinstit. Ceea ce nu scutește însă de răspundere cooperativa din Liești. Fiindcă n-a fost o singură abatere, ci o întreagă suită.

Alte „cliente" au renunțat, de rușine probabil, să-și mai formuleze pretențiile.In instanță una dintre „vrăjitoare" spunea : „Mi-au dat banii cu mina lor ; ce puteam eu să le oblig ? Sînt fete cu carte, de ce m-au crezut ?“Chiar așa, frumoaselor : de ce ?
Din caietul 
grefierului

Frumoasele
„vrăjite"

— Să-ți ghicesc norocu', frumoaso. Fă cruce c'un bănuț mai mare să-ți descînt și să gonesc relele pe pustii...Și „frumoasa" a făcut cît mai multe cruci cu mulți bani. Și... le-a pus cruce 1 Și au fost nu una, ci vreo șase-șapte „frumoase" care au căzut în cursa Angelei Gheorghe și Stelianei Pândele care se pricepeau să „ghicească" prezentul și viitorul, să descinte de deochi, să „dezlege cununiile"..., să aducă „Feți-frumoși"... Se pricepeau mai ales să le scoată credulilor banii din buzunare și obiectele de preț de prin case.— Mie mi-a luat 12 300 de lei...— Și mie tot 12 300...— Eu mă constitui parte civilă cu 7.500..— Eu cu 6 170...— Și eu cu 4 000...

„Recunosc învinuirea și mențin declarațiile anterioare. Mai adaug insă că aceste anvelope de electrocar nu se potrivesc la automobile, dar atunci cind le-am sustras eu n-am știut acest lucru...".
(Declarație in dosarul nr. 147/1976. 

Judecătoria sectorului 8).„Este adevărat că am spart cîteva sticle și am făcut scandal în restaurant. Cit privește acuzația de tulburare a liniștii publice, nu sînt de acord să fi făcut’așa ceva deoarece nu era nici un public. în local nu se afla decit un ospătar, eu și coinculpatul Soare, iar ulterior a mai venit un tovarăș milițian care ne-a dus la circă, toți fiind deci în exercițiul funcțiunii, și nu public"...(Din „dezvinovățirile" lui $tefa
Hagiu, comuna Calvini, județul 
Buzău, condamnat la 3 ani închi
soare pentru ultraj cotra bunelor 
moravuri și tulburarea liniștii pu
blice).

Etnii MAR1NACHE
Dinu POPESCU

capitule.de


SCINTEIA — duminică 14 noiembrie 1976 PAGINA 3PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU a primit scrisorile de acreditarea ambasadorului Republicii Finlandaîn alocuțiunea rostită cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul MATTI HAKKANEN a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un salut călduros din partea președintelui Republicii Finlanda. Urho Kekkonen, precum și urări de prosperitate și fericire pentru poporul român.„Relațiile dintre România și Finlanda sînt foarte bune — a spus noul ambasador finlandez. Am privilegiul să vă exprim. Excelență, marea și adinca prietenie ne care Finlanda o nutrește fată de România, precum și speranța pe care o avem în multiplicarea contactelor noastre, in strîn- gerea legăturilor și întărirea cooperării reciproce".Evocînd vizitele și întîlnirile dintre președinții celor două țări, convorbirile care au avut loc cu acest prilej, ambasadorul Finlandei a subliniat că acestea „au fost extrem de utile și au adus o contribuție remarcabilă la promovarea cauzei păcii în Europa".Referindu-se. în continuare, la contribuția pe care cele două țări o aduc la întărirea colaborării și securității in Europa, ambasadorul finlandez a spus : „Sînt convins că întărirea procesului de destindere pe continentul european corespunde intereselor naționale vitale atît ale Finlandei, cit și ale României... Este în interesul țărilor noastre de a face tot posibilul pentru ca un climat constructiv și stabil să domnească pe acest vechi continent care se numește Europa".în încheiere, noul ambasador a dat expresie hotărîrii sale de a acționa cu consecventă pentru dezvoltarea și amplificarea bunelor relații dintre cele două țări. în interesul celor două

popoare, al cauzei destinderii și păcii în Europa și in lume.A luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România. Mulțumind pentru mesajul ce i-a fost transmis, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, un cordial salut și urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate pentru poporul finlandez prieten.„Constat cu satisfacție — a spus președintele Nicolae Ceaușescu — că între țările și popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă raporturi tot mai strinse de colaborare și prietenie. bazate pe înțelegere și respect reciproc, în spiritul convorbirilor purtate împreună cu președintele Urho Kekkonen cu prilejul schimbului de vizite din anii 1969 și 1971. ca și în timpul intîlnirii din anul trecut de la Helsinki. Aceste convorbiri au evidențiat de fiecare dată dorința comună de a dezvolta tot mai mult bunele relații dintre România si Finlanda, de a folosi posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice și culturalei în folosul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei destinderii. înțelegerii și păcii în lume. România este animată de dorința ca prietenia și colaborarea cu Finlanda să constituie un model de relații între state cu sisteme social-politice diferite, legate prin interesul comun de a-și aduce contribuția la promovarea unor raporturi noi, democratice,^ în Europa și în întreaga lume, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte".Referindu-se la rolul pe care trebuie să-1 joace țările mici și mijlocii pe arena mondială, tovarășul Nico'lae Ceaușescu a spus : „Considerăm că

făcut totul pentru ca fiecare să ia parte activă la viața popoa-

Depunerea jurămîntului militar
la Școala militară 

a Ministerului
de ofițeri activi 
de interneSîmbătă dimineața a avut loc. la Școala militară de ofițeri activi a Ministerului de Interne, festivitatea depunerii jurămîntului militar de către o nouă promoție de elevi.La solemnitate au participat activiști de partid și de stat, membri ai conducerii Ministerului de Interne, reprezentanți ai organizației U.T.C., părinți, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pionieri.în cuvîntul său, tovarășul general- maior Nicolae Pleșiță, prim-adjunct al ministrului de interne, a adresat un îndemn tinerilor elevi de a depune toate eforturile pentru a deveni luptători cu înalte calități politice. morale și profesionale, cadre cu un dezvoltat discernămînt politic și juridic, apărători de nădejde ai independentei și suveranității tării, ai cuceririlor revoluționare ale poporului. ai drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor.

în încheiere s-a dat citire unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată, printre altele : „Depunind jurămîntul de credință fată de patrie, partid și popor, vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că, in- trînd în rîndul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, vom fi întotdeauna prezenti la datorie și vom îndeplini cu răspundere comunistă ordinele și misiunile încredințate. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, se spune în încheierea telegramei, că noi, cei mai tineri fii ai țării aflati sub drapel, vom face totul pentru a fi gata în orice moment să apărăm, cu devotament și eroism, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, integritatea și suveranitatea tării, nepre- cupețind eforturile, sîngele și chiar viata dacă va fi nevoie, pentru a ne face întotdeauna cu cinste datoria față de scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România".

trebuie națiune internațională, ca, îndeosebi rele mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare și nealiniate, să contribuie tot mai mult și în condiții de deplină egalitate la solutionarea problemelor complexe ale lumii de astăzi".în continuare, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat : „Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. care a marcat un moment istoric în viața continentului, trebuie să constituie un imbold pentru realizarea în viață a hotărîrilor Înscrise in documentele semnate, îndeosebi în direcția dezvoltării cooperării economice și tehnico-științifice a statelor europene, pentru trecerea la măsuri practice în vederea dezangajării militare a continentului. Trebuie acționat în așa fel incit la reuniunea de la Belgrad, din 1977, să se obțină un program concret de acțiune pentru realizarea celor convenite la Helsinki".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului finlandez succes deplin în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a întreținut cordial cu ambasadorul Republicii Finlanda. Matti Hăkkănen.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu. ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au fost, de asemenea, prezenti membri ai Ambasadei Republicii Finlanda la București.

si-a încheiat vizita» în perioada 9—13 noiembrie 1976, generalul-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a efectuat, la invitația mareșalului Uniunii Sovietice D. F. Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul apărării al U.R.S.S., o vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică.Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Coman. a fost primit de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. într-o atmosferă caldă, prietenească, a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme ale dezvoltării pe mai departe a relațiilor de prietenie și a colaborării dintre Uniunea Sovietică și România, precum și asupra unor probleme internaționale actuale, rășul Ion Coman a transmis șului L. I. Brejnev un mesaj lut din partea tovarășului Ceaușescu, secretar general președintele România, poporului Brejnev a mai bune CeaușescuGeneralul-colonel Ion Coman și delegația militară română care l-a însoțit au avut întilniri și convorbiri cu mareșalul Uniunii Sovietice Ustinov și cu alți conducători tari sovietici. Cei doi miniștri xaminat. intr-o atmosferă de tenie și de lucru, un larg cerc probleme de interes reciproc. Ei au dat o înaltă apreciere întîlnirilor și schimburilor de experiență dintre reprezentanții Ministerului Apărării Naționale al Republicii Socialiste România și ai Ministerului Apărării al U.R.S.S. și au relevat că vor spri-

Republicii și calde urări sovietic. Tovarășul transmis un salut și urări tovarășului și poporului român.

Tova- tovară- de sa- Nicolaeal P.C.R., Socialiste la adresa L. I. celeNicolae
D. F. mili- au e- prie- de

tv
20.25
21.20
21,55

Ora melomanului.
Biruit-au glndul... Creanga de aur. 
Selecțiunl din spectacolul de ba
let .,Romeo și Julieta" de Serghei 
Prokofiev.

DUMINICA, 14 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot Înainte I
9,35

10,00
11,45

Film serial pentru copii : Blîndul 
Ben.
Viața satului.
Finalele Campionatelor naționale 
de box.
De strajă patriei.12,30

13,00 Telex.
13.05 Album duminical.
16,50 Film serial : „Din tainele mări

lor". Episodul XIX;
17,40 Drum de glorii. Emlsiune-concurs 

pentru tineret.
19,00 Micul ecran pentru cei mici: Mu

zeul lui Tudorică.
Telejurnal. 
Avanpremieră TV.
Baladă pentru acest pămînt.
Film artistic : „Teroare pe Bri
tanic". Producție a studiourilor 
engleze. Premieră TV.
Intermezzo muzical.

19.30
19,35
20.00
20,20

22,00
22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL II
10,00-11.45 Matineu simfonic. Concertul 

filarmonicii „George Enescu“.
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Heldi.

LUNI, 15 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

16.00
16.30
19,00
19.20
19.30
20,00
21.00

21,50

22,10

Teleșcoală.
Emisiune In limba maghiară. 
Teleglob. Mexic.
1001 de seri.
Telejurnal.
Viața economică.
Roman-foileton ,,David Copper- 
field". Episodul 2.
„Sînt numai rturi de iubire". E- 
misiune de cîntece și versuri. 
Telejurnal.

PROGRAMUL TI
17.00
17,05
17,30 
19,00

Telex.
Tineri soliști de muzică populară. 
File de dicționar — Greta Garbo. 
Muzică de jaz cu formația „Cro
matic".
1001 de seri.

jini și în viitor adîncirea și lărgirea continuă a legăturilor dintre Armata Republicii Socialiste România și Forțele Armate ale U.R.S.S.. atit pe bază bilaterală, cît și în cadrul Tratatului de la Varșovia.în timpul vizitei în Uniunea Sovietică, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România și persoanele care l-au însoțit s-au în- tîlnit și au avut convorbiri cu G. V. Romanov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. prim-secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S.în cadrul vizitei, oaspeții români au făcut cunoștință cu succesele obținute de poporul sovietic în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., au vizitat unele unități și mari unități, nave ale flotei, orășelul cosmonnutilor, fiind informați despre organizarea și pregătirea de luptă și și despre condițiile litarilor sovietici.Ministrul apărării publicii Socialiste România a exprimat mulțumiri pentru primirea caldă și cordială care a fost rezervată pretutindeni delegației militare române.Vizita ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Coman, în Uniunea Sovietică a constituit o nouă contribuție la dezvoltarea, în continuare, a prieteniei și colaborării dintre popoarele și armatele Republicii Socialiste România și U.R.S.S.La Întîlniri și convorbiri a fost prezent Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Moscova.Generalul-colonel Ion Coman l-a Invitat pe mareșalul Uniunii Sovietice D. F. Ustinov să efectueze o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu recunoștință.
★La plecarea din Moscova, delegația militară română o fost condusă de mareșalul Uniunii SovieticeJJ. F. Ustinov, membru al Biroului al C.C. al P.C.U.S., ministrul rii al U.R.S.S., general de V. G. Kulikov, prim-locțiitor nistrului apărării, general de A. A. Epișev, șeful Direcției rioare politice a armatei și flotei sovietice, mareșali, generali și ofițeri superiori sovietici.Au fost României Gheorghe Gheorghe Dinculescu, atașat militar, aero și naval al țării noastre la Moscova, membri ai ambasadei române.

politică, precum de viață ale mi-naționale al Re-

Politic apără- armată al mi- armată supe-
prezenti ambasadorul în Uniunea Sovietică, Badrus, general-maior

19.20
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : Bltndul 

Ben.
Cezar Petrescu. — „Toate lo văd 
cu ochii scriitorului...".
Telex.
Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.

21,50 Inscripții pe celuloid.

20,30

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

După prima zl la Nagoya La Palatul sporturilor și culturii

Excelenței Sale Domnului PATRICK HILLERYi
Președintele Republicii IrlandaCu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția ^de ^președinte al Republicii Irlanda vă adresez ’’ -succes, iar poporului • irlandez calde felicitări și cele mai bune urări de multă prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vizita delegației parlamentare indieneSîmbătă dimineața, delegația parlamentară indiană, condusă de B.R. Bhagat. președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Republic cii India, a fost primită de Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în timpul convorbirilor au fost abordate probleme ale relațiilor economice dintre cele două țări, apre- ciindu-se că există largi posibilități, precum și un cadru juridic general adecvat care favorizează dezvoltarea in continuare a colaborării și cooperării româno-indiene pe multiple planuri.La convorbiri au participat Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Iuliu Fejes, membru al Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a M.A.N.A fost de față S.L. Kaul, ambasadorul Indiei la București.
Cronica

O delegație a partidului 
Uniunea Națională Africană 
din Tanzania (T.A.N.U.), condusă de M. Kisoki, membru al Comitetului Central, secretar al organizației regionale de partid Iringa, ne-a vizitat țara între 8 și 13 noiembrie a.c., la invitația C.C. al P.C.R. Cu prilejul șederii in țara noastră, delegația a efectuat un schimb de experiență în construcția economică și socială, avînd întîlniri la Comitetul județean Prahova al P.C.R.. la conducerile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Institutului agronomic din București. Totodată, au fost vizitate uzina „Semănătoarea" și uzina de tractoare, cît și unități ale agriculturii socialiste de stat și cooperatiste din județele Prahova și Brașov. în încheierea vizitei, oaspeții tanzanieni s-au întilnit la sediul C.C. al P.C.R. cu tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații cu privire la preocupările actuale ale P.C.R. și T.A.N.U. și un schimb de vederi privind amplificarea, in viitor, a raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și po-

Azi, derbiul campionatului european de rugbi

ROMÂNIA FRANȚA

în cursul dimineții de sînibătă. delegația parlamentară indiană â depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
itîn aceeași zi, parlamentarii indieni, însoțiți de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, au fost oaspeți ai județului Prahova, unde, cu acest prilej, le-au fost înfățișate două mari unități reprezentative — Combinatul petrochimic de la Brazi și întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, în continuare a fost vizitat Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație — Valea Călugărească.In onoarea oaspeților, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Prahova, Ion Circei, a oferit un dejun.

zilei
(Agerpres)

poare. La întîlnire a participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Cooperare. Sîmbătă a f08t semnată înțelegerea privind dezvoltarea relațiilor de cooperare și schimburi comerciale in domeniul economiei forestiere și materialelor de construcții între reprezentanții statului Oyo — Nigeria și Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții din țara noastră.Documentul a fost semnat da Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului economiei forestieră și materialelor de construcții, și Abidoye M. Babalola, ministrul comerțului, industriei și cooperativelor din acest stat nigerian.
Un protocol de înfrățire 

între orașele Cluj-Napoca și 
K6ln Republica Federală Ger-» mania a fost semnat sîmbătă. Documentul prevede promovarea schimburilor culturale, școlare, sociale, turistice, tehnice, științifice și economice între cele două orașe, constituind un cadru corespunzător pentru mai buna cunoaștere reciprocă, pentru lărgirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre.

NADIA ȘI TEODORAîn orașul japonez Nagoya a început sîmbătă concursul internațional de gimnastică dotat cu „Cupa Kuniki", întrecere de mare anvergură, la care participă sportivi și sportive din România, U.R.S.S., R. D. Germană, Canada, Ungaria, S.U.A., Franța și Japonia.în centrul atenției celor peste 7 000 de spectatori prezenți în tribunele gimnaziului „Aiiki" s-a situat întrecerea feminină, care a programat în prima zi probele de sărituri și paralele. Cu ropote de aplauze a fost întimpinată campioana olimpică, tînăra gimnastă româncă Nadia Comăneci, care a

PE PRIMELE LOCURInou. publiculimpresionat, din spectator prin măiestria execuțiilor sale. Nadia Comăneci a primit nota maximă — 10! — la paralele și 9,95 la sărituri. După prima zi ea se află pe primul loc în clasament cu 19.95 puncte. Locul al doilea este ocupat de o altă gimnastă din România, Teodora Un- gureanu cu 19,40 puncte (9,65 și 9.75). iar pe locul următor se află Marion Kishe (R. D. Germană) cu 19,15 puncte. Locul 4 este ocupat de Mariana Constantin cu 19.10 puncte, urmată de gimnasta sovietică _ Davidova și Ștefi Kra- aker i Davidova(R. D. Germană).

Finalele campionatelor de box

FotbalAstăzi se desfășoară meciurile etapei a 13-a a campionatului diviziei A la fotbal. In Capitală se vor disputa trei partide, după următorul program : Steaua — F. C. Argeș (stadionul Steaua ; ora 11) ; Sportul Studențesc — F. C. M. Galați (stadionul Republicii ; ora 11) ; Dinamo — Universitatea Craiova (stadionul Dinamo ; ora 14).în țară sînt programate următoa-

a 13-ajocuri': F. C. Iași ; F. C. M.Corvinul Hunedoara — Politeh- Timișoara ; U. T. Arad — A.S.A.
etaparele nica sul ; nicaTg. Mureș ; S. C. Bacău — Rapid ; F. C. Constanța — Jiul Petroșani. Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de Ia meciurile ce se vor disputa după-a- miaza. Transmisia se va efectua în cadrul emisiunii „Sport și muzică", de la ora 13,45, pe programul I.

Bihor — Politeh-Reșița — Progre-

Iată-ne în fața meciurilor finale pentru centurile tricolore de campioni naționali ai anului acesta. Gala finalelor va începe la ora 10 dimineața și se va desfășura, ca de obicei în ultimii ani, la ospitalierul Palat al sporturilor și culturii, într-o organizare pe care o dorim la fel de bună ca pe parcursul numeroaselor reuniuni preliminare.Cum e de altfel normal, finalele promit să fie momentul cel mai interesant al campionatelor naționale.Peripețiile vor începe de la primul meci, la categoria muscă (48 kg) dintre Al. Turei (Voința Cluj-Napoca). luptător de-acum cu experiență și T. Ghinea (Steaua), un tînăr în vizibilă creștere tehnico-tactică. Va urma, la categoria muscă (51 kg) o partidă în care-1 vom ■ revedea cu plăcere pe Ibrahim Faredin (Farul), în fața altui boxer dornic de afirmare, T. Dinu (Dinamo). între „cocoșii" (54 kg) N. Stoenescu (A.S.A. Cluj- Napoca) și I. Memet (Farul) va fi un meci care ne va spune cite ceva despre apariția unui boxer de vîrf la această categorie. La „pană" (57 kg), finala Gh. Ciochină (Steaua) — M.

Lazăr (Rapid) se recomandă singură drept una dintre punctele de atracție ale galei, asemenea meciului C. Cuțov (Dinamoi — I- Budușan (Metalul București) de la categoria ușoară în partidele I. Mantu — FI. (ambii de la Steaua) — la semiușoară (60 kg) — și I.— V. Cicu (ambii de la Di- la categoria semimijlocie
(63,5 kg). Livadaru categoria Vladimir namo) —(67 kg) — dorim să se lupte fără a se ține seama de considerente de club, așa cum se luptau Cuțov și Do- brescu. La „mijlocie mică" (71 kg), V. Didea (Dinamo) — S. Tîrilă (B.C. Galați) și la „mijlocie" (75 kg) Al. Năstac (Steaua) — Șt. Florea (Rapid) sînt și ele întîlniri finale de efect.C. Dafinoiu (B. C. Brăila), boxer cu lovituri redutabile, contra lui V. Vrînceanu (Dinamo), tînăr boxer, mai complet decît favoritul categoriei semigrea (86 kg) — iată o altă partidă cit se poate de interesantă. Mai puțin atractivă, în schimb, finala celor mai grei, dintre M. D. Simon (Dinamo) și I. DaScălu (Farul), dată fiind diferența de clasă.

Selecționatele de rugbi ale României și Franței vor susține astăzi, pe stadionul Giulești (de la ora 14), meciul derbi al celei de-a XH-a ediții a campionatului european F.I.R.A. Prin caracterul său decisiv, dar și prin tradiția legăturilor statornicite intre rugbiul românesc și cel francez, partida se anunță deosebit de interesantă.Echipa Franței — cu aureola binecunoscută în lumea rugbiului internațional — contează la această dată pe un lot de jucători extrem de dotați, care alcătuiesc un tot omogen și au .o mare putere de luptă. Celor mai mulți dintre noi, forța de joc a ,,15-lui" francez ne este cunoscută din transmisia la televiziune a partidei cu Australia, pe care francezii au ciștigat-o cu 34—6, scor realizat numai prin reușita (și transformarea) de încercări. Sosit special la București pentru partida România — Franța, publicistul Robert Baran, reputat comentator de specialitate, redactor-șef al revistei „Miroir du Rugby", aprecia că actuala formație este una dintre cele mai valoroase pe care le-a aliniat echipa Franței în ultimul sfert de secol.Reprezentativa noastră — deși cu unele nume noi și restructurată față de sezonul trecut — se anunță ca-

pabilă să dea o ripostă pe măsura așteptărilor și să facă un joc de bună calitate. în echipa României se remarcă un echilibru în ceea ce privește forma compartimentelor, experiența și capacitățile tactice ale unor jucători (ca Nica, Dărăban, Dinu, Bucos) adăugîndu-li-se dorința de afirmare, curajul și voința tinerească ale celor din „noul val" (M. Ionescu, Pintea, Băcioiu. Murariu etc.). Sperăm că în dificila lor tentativă de astăzi jucătorii români vor reuși să se situeze la nivelul așteptărilor amatorilor de rugbi din tară.Antrenorii celor două echipe au anunțat că vor începe jocul cu următoarele formații : Franța : Vaquerin, Paco, Paparemborde, Gasparotto, Cholley. Rives, Bastiat, Skrela — Astre,’ Pestei 1 — Averous, Sangalli, Bertranne, Harize — Aguire. România : Dinu, Ortelecan, Băcioiu. Pintea, M. Ionescu. Murariu. Dărăban. Stoica — Paraschiv, Alexandru Motrescu, Varga. Nica. Ianusevici Bucos. Arbitrul meciului va fi J. Kelleher (Țara Galilor).Sîmbătă, pe terenul din Parcul Copilului s-au întilnit într-un meci de rugbi selecționatele universitare ale României și Franței. Rugbiștii români au obținut victoria cu scorul de 9—7 (6—0).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Astăzi, la săla i Floreasca din Capitală va avea loc meciul retur dintre ech’pele Steaua București și Hapoel Haogen (Israel), contind pentru preliminariile „Cupei cupelor" la volei masculin. Partida va începe la ora 12. în primul joc. voleibaliștii români au ciștigat cu scorul de 3—1.
la Hong Kong, Ilie Năstase l-a cu 6—3, 6—4 pe americanul Hagey. Năstase ii va intllni în finală pe australianul Ken

• în semifinalele turneului de tenis de învins Chico astăziRosewall, care l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe Gene Mayer S.U.A.).în sferturile de finală ale probei d.e dublu bărbați, cuplul Ilie Năstase (România) — Anand Amritraj (India) a învins cu 6—3, 6—2 perechea mexicană Marcelo Lara — Emilio Montano.
c.

• Turneul de la. Stockholm a continuat cu disputarea partidelor din sferturile de finală ale probei de simplu bărbați. Iată rezultatele : Jimmy Connors — Raul Ramirez 6—4, 6—3 ; Brian Gottfried — Bjorn Borg 6—2, 4—6, 7—6 ; Manuel Oran- tes — Haroon Rahim 6—4. 6—3 ; Mark Cox — Byron Bertram 0—6, 7—5,6—2.
I. D.

Pe străzile BucurestiuluiAstăzi se va desfășura în Capitală cea de-a V-a ediție a „Crosului tipografilor". La această tradițională manifestare sportivă de masă, organizată de Comitetul Uniunii sindicatelor din presă, poligrafie și edituri, împreună cu Comisia sport- turism a Consiliului Central al U.G.S.R., vor participa circa 700 de tineri muncitori tipografi, băieți și fete, reprezentanți ai tuturor între

• I»Crosul tipografilor1*prinderilor poligrafice din țară. Se vor disputa Întreceri la următoarele categorii: junioare (1 000 m), juniori (2 000 m), senioare (2 000 m), și seniori (3 000 m). Este organizată, de asemenea, și o probă pentru sportivii calificați (pe distanța de 3 000 m). unde, alături de tipografii . români, "vor concura și colegi de-ai lor din Polonia și Belgia. Primul start se va da la ora 8,30 din fața Palatului Telefoanelor.

• Peste 14 000 de spectatori au urmărit la „Palatul sporturilor" din Praga intilnirea de hochei pe gheață dintre selecționatele Cehoslovaciei și U.R.S.S. Hocheiștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de S—3 (2—1, 3—1, 0—1).• Sîmbătă, în derbiul campionatului național de polo pe apă s-a disputat în bazinul de la Floreasca jocul dintre echipele bucureștene Rapid și Dinamo. Feroviarii au obținut victoria cu scorul de 4—3 (2—1, 0—1, 2—1. 0—0). In clasament conduce Rapid cu 35 de puncte, urmată de Dinamo cu 33 puncte.
(Urmare din pag. I) aplicarea lor potrivit specificului unităților respective, pornind de la in-, telcgerea faptului că aceste indicații jalonează direcții de acțiune esențiale pentru indeplinirea măsurilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. pe linia îmbunătățirii continue a condițiilor de trai ale poporului.Se cuvine reamintit în acest context, ca o exemplificare concretă și o sugestivă ilustrare a corelației directe dintre îndeplinirea sarcinilor economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii, faptul că pe baza reducerii costurilor investițiilor, economisirii consumurilor de ciment, oțel-beton și alte materiale se vor aloca fonduri pentru construirea, peste prevederile cincinalului, a incă 120 000 de apartamente și 40 000 de garsoniere destinate familiilor tinere. Aceasta înseamnă locuințe pentru circa 500 000 de cetățeni — adică numai din economii, numai din acest surplus se va crea spațiu locativ pentru un număr de cetățeni cit ai orașelor Arad, Bacău, Pitești, Satu-Mare și Suceava la un loc !înțelegerea acestor relații, aprobarea politicii și măsurilor stabilite de partid se oglindesc, de altfel, in veștile care sosesc, din toate colțurile țării, despre succesele obținute în muncă, succese concretizate, în industrie, în importante sporuri la producția fizică, în creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor — sau de pe numeroase șantiere, în legătură cu eforturile pe

care le depun în aceste zile proiec- tanții și constructorii pentru reducerea substanțială a costului investițiilor, concomitent cu intensificarea ritmului de lucru și punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții din planul pe acest an. La rîndul lor, lucrătorii ogoarelor își concentrează eforturile pentru încheierea. în următoarele 4—5 zile, a recoltării porumbului, pentru depozitarea sa in cele mai bune condiții. Toate acestea constituie dovezi convingătoare ale forței mobilizatoare a măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 noiembrie, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și a întregului cincinal.
Orientări fundamentale 
consecvent transpuse 

în viațăPolitica externă a României socialiste și-a găsit din nou concludente reafirmări, evenimentele săptăminii subliniind, o dată în plus, consecventa cu care această politică este transpusă în viată, corespunzător aspirațiilor vitale ale poporului român și în consens cu cerințele majore ale dezvoltării contemporane. Orientarea cardinală a partidului și statului nostru. îndreptată spre întărirea și a- profundarea neîntreruptă a legăturilor de prietenie și conlucrare cu toate statele socialiste, a fost și in acest răstimp multilateral pusă în evidență. Opinia publică din țara noastră a luat

cunoștință cu vie satisfacție de știrea apropiatei vizite de prietenie pe care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, o va face in România tovarășul L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Este o satisfacție ce izvorăște din convingerea profundă că noul dialog la cel mai înalt nivel româno-sovietic, succe- dînd întîlnirilor rodnice din vara aceasta între tovarășii Nicolae' Ceaușescu și L. I. Brejnev, de la Berlin și din Cri- meea, va marca un moment de cea mai mare însemnătate in dezvoltarea, pe un plan tot mai înalt, a relațiilor strinse, frățești dintre cele două partide, țări și popoare, spre binele reciproc și în interesul marii cauze a socialismului și păcii.Preocupării statornice pentru lărgirea cooperării României cu celelalte țări socialiste, pe cele mai diverse tărîmuri, i se circumscriu și alte evenimente ale săptăminii. printre care vizita în Uniunea Sovietică a delegației militare române, sesiunile de la București și. respectiv, de la Hanoi, ale comisiilor mixte guvernamentale de colaborare dintre România, pe de o parte, R.D.G. și R. S. Vietnam pe de alta, darea în folosință. la Neubrandenburg, a unui important obiectiv in domeniul termofi- cării, rod al eforturilor comune ale

specialiștilor români și celor din R.D.G. — toate ilustrind, cu puterea faptelor, profunzimea și amploarea raporturilor de colaborare multilaterală cu celelalte state socialiste alături de care edificăm noua orînduire.Cu aceeași consecvență promovează România politica de extindere a colaborării cu noile,țări independente,
CRONICA

in virtutea interesului comun de accelerare a progresului economic și social, de afirmare a unui spirit nou, al justiției și echității, in viața internațională. înscriindu-se in aceste coordonate, convorbirile româno-irakiene prilejuite de vizita la Bagdad a primului ministru Manea Mănescu, documentele încheiate au marcat un nou pas în dezvoltarea raporturilor prietenești dintre cele două state. în același context, al solidarității cu cauza afirmării de sine stătătoare a popoarelor, se înscrie vizita la București a unei delegații parlamentare indiene la nivel Înalt, ca și participarea unei delegații de partid și guvernamentale române la festivitățile cu ocazia primei aniversări a procla

mării R.P. Angola — încununare a luptei eroice pentru neatîrnare a poporului angolez, căruia țara noastră i-a acordat, de-a lungul anilor, sprijin în multiple forme.O constantă fundamentală a întregii activități internaționale a P.C.R. o constituie solidaritatea activă cu toate partidele comuniste și muncitorești, preocuparea pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste, pentru dezvoltarea colaborării cu toate partidele progresiste, democratice. Prezența u- nei delegații a partidului nostru la Congresul P.C. Portughez, mesajul de salut adresat de C.C al P.C.R.. contactele avute la Lisabona se Înscriu ca semnificative expresii ale acestei orientări.Prezența activă a României socialiste în forurile internaționale, caracterizată prin multiple inițiative constructive, s-a vădit din plin și în a- ceastă săptămină. Pe acest plan, consemnăm, în primul rînd, prezentarea de către România, alături de alte 34 de state, la actuala sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, a unui proiect de rezoluție prin care se cere convocarea unei sesiuni extraordinare generale a O.N.U. consacrată exclusiv problemelor dezarmării. Sensul profund al acestei inițiative rezidă tocmai în dorința de a asigura dezbaterea acestei, probleme de importanță vitală, în cadrul cel mai

larg, în cel mai reprezentantiv for mondial, spre a da posibilitate unui număr cît mai mare de state să-și spună cuvîntul, să-și aducă contribuția proprie, in conformitate cu cerința arzătoare a democratizării vieții internaționale, deschizindu-se calea adoptării unor măsuri ferme și eficace de dezarmare, dorite de toate popoarele.într-un alt for de largă reprezentare internațională, la Conferința UNESCO, a fost adoptat, în unanimitate. un proiect de rezoluție propus de România privind extinderea cooperării culturale intereuropene, in conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki, numeroși delegați subliniind, cu acest prilej, consecvența eforturilor României pentru făurirea unui climat de înțelegere și bună vecinătate pe continentul european.
Principale deziderate 

ale vremurilor noastreAgenda săptăminii a consemnat un șir de pași pozitivi în direcția normalizării treptate a situației din Liban, inclusiv înfăptuirea primei, etape a planului de amplasare a „căștilor verzi" care să despartă părțile în conflict, ca și redarea în circulație a unor importante artere rutiere — în pofida unor incidente sporadice. într-o serie de țări capitaliste s-au înregistrat frămintări politice, ca de pildă în Anglia (unde majoritatea guvernamentală s-a redus la un singur

vot, ca urmare a rezultatelor unor a- legeri parțiale), in Japonia (unde s-au convocat alegeri parlamentare anticipate, determinate. în primul rind, de scandalul ..Lockheed"), in Italia (unde au avut loc dezbateri parlamentare prelungite), pe fundalul persistenței fenomenelor de criză e- conomică. Acțiunea combinată a a- cestor fenomene — șomaj, recesiune, inflație — a avut ca rezultat extinderea. în continuare, a mișcării revendicative pentru condiții mai bune de muncă și trai. Sehtrii'flcativă în acest sens a fost „Ziua de luptă" organizată de sindicatele democratice la sfîrșitul săptăminii în întreaga Spanie, protestele față de politica e- conomică a autorităților împletindu- se cu revendicări largi democratice. Un program concret de luptă împotriva tentativelor marilor monopoluri din industria siderurgică a țărilor Pieței cofnune de a rezolva dificultățile economice pe seama oamenilor muncii a fost elaborat la conferința unor partide comuniste din aceste țări. în America Latină s-au înregistrat, de asemenea, un șir de acțiuni împotriva practicilor neocolonialiste ale firmelor multinaționale.Indiferent de meridiane, principalele puncte de reper ale actualității din această săptămină au adus noi confirmări ale. vigorii cu care se afirmă necesitatea unei noi alcătuiri a relațiilor economice ți politice internaționale. ca principal deziderat al vremurilor noastre.
Romuius CAPLESCU 
Viorel SALAGEAN
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

Primirea R. S. Vietnam în 0. N. li. ar avea
Aînrîuriri favorabile asupra păcii 

și colaborării in lume 
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 13. (De la corespondentul nostru). Vineri 
după-amiază Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit pentru a 
relua dezbaterile asupra cererii de primire în organizație a Republicii 
Socialiste Vietnam, țară care, conform prevederilor Cartei, îndeplinește 
toate condițiile admiterii sale ' ~ —in O.N.U.

Președintele R. P. Angola a primit delegația 
de partid și guvernamentală română

»

Prezentînd poziția guvernului României in această problemă, ambasadorul țării noastre la Națiunile Unite, Ion Datcu, a subliniat că primirea R. S. Vietnam in O.N.U. ar fi un act de dreptate față de poporul vietnamez atit de greu încercat in timpul luptei sale pentru independență și unitate națională. Intrarea sa în O.N.U. ar avea o semnificație importantă, cu consecințe favorabile pentru pacea și înțelegerea internațională. pentru viața organizației..Arătînd că este bine cunoscută solidaritatea militantă a României cu poporul vietnamez îri lupta grea pentru eliberarea totală a tării sale, vorbitorul a subliniat că, in opinia guvernului român, admiterea R. S. Vietnam în O.N.U. ar fi un pas logic și natural, așteptat de mult de către opinia publică internațională. Guvernul R. S. Vietnam, care duce o politică de pace și națiuni, este, important în cooperare între chemat să joace un rol concertul națiunilor în

direcția consolidării păcii în Asia de sud-est și în menținerea securității internaționale.Admiterea de noi membri in organizație, a subliniat ambasadorul român, nu trebuie să fie considerată ca o favoare lăsată Ia latitudinea cî- torva state privilegiate. Este inacceptabil de a sc ridica obstacole cererii legate de admiterea unui stat în organizație, folosind ca pretext natura relațiilor bilaterale cu acest stat. în cazul Vietnamului, normalizarea relațiilor cu S.U.A. este o problemă care nu are nici o legătură cu cererea■ sa de admitere în organizație și nici cu gradul de progres în soluționarea anumitor probleme bilaterale între statele interesate și unul dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.Acestea, a arătat vorbitorul, sînt considerentele care au determinat România să devină, împreună cu alte 9 state, coautoare la proiectul de rezoluție, înaintat consiliului, vizind admiterea R. S. Vietnam în O.N.U.

LUANDA 13 (Agerpres). — Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, președintele republicii, a primit delegația de partid și guvernamentală română, condusă de Ion Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viccprim-ministru al guvernului, care a participat la festivitățile de la Luanda prilejuite de prima aniversare a proclamării independenței Angolei.Din partea tovarășului Nicolae , Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, șeful delegației române a transmis tovarășului Agostinho Neto și tovarășei Maria Eugenia Neto un mesaj de

prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de succese și prosperitate poporului prieten angolez.Mulțumind pentru mesaj, președintele Agostinho Neto a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu urări de , sănătate și fericire personală, iar poporului român urări de prosperitate și progres. în cadrul întrevederii. președintele R. P. Angola, evocînd sprijinul acordat de poporul român și colaborarea fructuoasă dintre M.P.L.A. și P.C.R., a exprimat dorința de a dezvolta, în noile condiții, cooperarea româno-ango- leză pe multiple planuri.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

LISABONA tru special, după-amiază, cii Portugheze, Eanes, l-a primit pe tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis șefului statului portughez un mesaj de salut și urări de succes în activitatea pe care o desfășoară în funcția supremă.Mulțumind călduros pentru urările adresate, președintele Ramalho Eanes a rugat să se transmită președin-

13 (De la trimisul nos- V. Oros). — Sîmbâtă președintele Republi- generalul Ramalho
telui Nicolae Ceaușescu, în numele poporului portughez și al său personal, un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.în cursul întrevederii care a avut loc s-a exprimat satisfacția reciprocă pentru evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Portugalia, sub- liniindu-se că există bune condiții pentru ca aceste relații să se extindă și să se diversifice în viitor, în domeniile politic, economic, tehnico- științific și cultural.La întîlnire a fost de față ambasadorul României în Portugalia, Marin Iliescu.

Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-vietnameze

GeneralăAdunarea adoptat o rezoluție in priotă prin care cere retragerea tuturor trupelor străine din insulă și încetarea amestecului străin în treburile interne ale Republicii Cipru, reafirmînd validitatea rezoluțiilor anterioare asupra acestui subiect.Rezoluția, prezentată de cinci țări nealiniate, cere secretarului general

a O.N.U. a problema ci- *al O.N.U. să acorde in continuare bunele sale oficii negocierilor intre comunitățile greacă și turcă din Cipru. Ea exprimă speranța că Consiliul de Securitate „va lua măsurile necesare" pentru punerea în aplicare a rezoluției adoptate la 13 decembrie 1974 referitoare la retragerea trupelor străine din insulă.

FOTO-ACTUALITATE HANOI 13 (Agerpres). — La Hanoi au început lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică româno-vietnameză.Delegația economică română este condusă de tovarășul Paul Niculescu,
viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar cea vietnameză de Do Muoi, vice- prim-ministru al Guvernului R. S. Vietnam, președintele părții vietnameze în comisie.

Schimb de experiență româno-po'onez 
în domeniul învătămîntuluiR de cercetare și de învățămînt. Cu a- cest prilej s-au convenit o serie de măsuri în vederea dezvoltării continue a colaborării dintre Academia „Ștefan Gheorghiu" și instituțiile vizitate.La sediul Comitetului Central al P.M.U.P. a avut loc o întîlnire între tovarășul Leonte Răutu și Andrzej Werblan, secretar al C.C. al P.M.U.P., în cursul căreia au fost abordate probleme ale dezvoltării colaborării ro- mâno-polone în sfera cercetării științifice.

VARȘOVIA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : O delegație a Academiei „Ștefan Gheorghiu", condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul academiei, a făcut o vizită de schimb de experiență în R. P. Polonă. Delegația a avut convorbiri la Școala superioară de științe sociale și politice de pe lîngă C.C. al P.M.U.P., la Institutul pentru perfecționarea cadrelor de conducere, la Universitatea din Varșovia, precum și la alte instituții

CELE MAI AMPLE ACȚIUNI 
REVENDICATIVE DIN SPANIA 

DE LA RĂZBOIUL CIVILMADRID 13. — Conducătorii sindicatelor democratice din Spania, care au inițiat „Ziua de luptă națională" desfășurată vineri în întreaga țară, au precizat că la această importantă acțiune revendicativă au luat parte peste două milioane de oameni ai muncii. „A fost cea mai mare mobilizare de la războiul civil din perioada 1936—1939 și o piatră de temelie in istoria luptei clasei muncitoare și a poporului spaniol" — se arată intr-un comunicat comun al organizațiilor sindicale democratice, care, după cum se știe, nu sint recunoscute de guvern.Potrivit relatărilor agențiilor de presă, la grevele organizate vineri în cadrul „Zilei de luptă" au luat parte muncitori și funcționari din uzinele, întreprinderile și instituțiile din mari orașe, ca Madrid. Barcelona. Bilbao, din Asturia și alte centre muncitorești. De asemenea, în întreaga țară au fost organizate mari mitinguri și demonstrații în sprijinul revendicărilor formulate de sindicate privind atit abolirea măsurilor de austeritate adoptate de guvern, ce lovesc în interesele oamenilor muncii, cit și democratizarea vieții politice spaniole. Studenții, elevii și alte categorii ale tineretului au organizat acțiuni de solidaritate cu oamenii muncii. în comunicatul publicat de organizațiile sindicale democratice se precizează : „Am dorit să asigurăm un caracter pașnic și responsabil acestei Zile de luptă în întreaga țară, iar incidentele au izbucnit numai acolo unde autoritățile au recurs la acțiuni represive".

După dialogul la nivel înalt franco-britanicUrmărită cu interes de observatorii politici, întîlnirea de joi și vineri, de la Rambouillet, între președintele Franței. Valery Giscard d’Estaing, și premierul Marii Britanii, James Callaghan, s-a axat pe probleme economice și monetare. Date fiind gravele dificultăți ce le cunoaște economia britanică, cărora Ii s-au asociat, pe plan monetar, recentele scăderi-record ale lirei sterline, președintele d’Estaing a exprimat sprijinul Franței în negocierile Angliei cu Fondul Monetar Internațional — în vederea obținerii împrumutului de 3,9 miliarde de dolari necesari redresării financiare britanice. In același timp., comentatorii francezi arată însă că „acor-

dul Franței de a susține Anglia în soluționarea problemelor sale economice riscă să fie mai mult teoretic", întrucît, ea însăși debitoare, Franța nu e in măsură să mobilizeze mari resurse financiare pentru a sprijinul Londrei.Discuțiile au prilejuit în revistă și a altor aspecte pînd cele două țări, unele tură cu interesele ce le
veni întrecerea preocu- în legă- au ele ca membre ale C.E.E. — inclusiv, potrivit observatorilor, amplificarea exporturilor japoneze de produse ale industriei siderurgice, de construcții navale, de automobile și electronică în statele Pieței comune, care constituie obiectul îngrijorării crescînde a acestora din urmă.

vor- rela- Tri- din 1969

„Planul Casei albastre" 
de corupție ca vaste în S.U.A. stirnește, in aceste zile, vilvâ un scandal de proporții — respectiv dezvăluirea așa-numitului „plan al Casei albastre". care implică nemijlocit vîrfurile regimului antipopular sud-coreean, practicile corupte la care recurg spre a-și promova interesele.. Autoritățile americane au deschis o anchetă publică urmărind elucidarea tuturor aspectelor acestui caz, pe care multe ziare il compară cu faimoasa „afacere Lockheed".Despre ce este ba ? Așa cum tează „Chicago bune", într-una zilele lunii iuniea avut loc o intrunire secretă convocată de dictatorul Coreei de Sud, Pak Cijan Hi, la reședința sa. numită „Casa albastră", la care au participat conducătorii spionaj (K.C.I.A.), colonelul Pak, pe , atașat militar al Coreei de Sud la Washington. Cu acest prilej a fost elaborat un plan, prevăzînd un vast arsenal de modalități de abordare și corupere a unor congresmeni și altor personalități oficiale a- mericane, pentru ca aceștia să manifeste „mai multă bunăvoință" față de dictatura sud-coreeană.între obiectivele principale urmărite de „planul Casei albastre" se numărau „temperarea criticilor" din Congresul american față de politica dictatorului Pak Cijan Hi,

agenției de sud-coreene precum și Ton Sun acea vreme

sporirea „ajutorului" către Coreea de Sud, consolidarea „lobby"- ului sud-coreean și respingerea oricăror proiecte vizînd Reducerea. ' 'aflate Sud, orice lui „comandament militar al Națiunilor U- nite".Ton Sun Pak a fost însărcinat, relatează în continuare presa americană, cu aplicarea planului la fața locului. în acest scop, el a abandonat, chipurile, cariera militară și s-a angajat câtor al faimosului reverend așa-zisei Biserici unificatoare, cu sediul în S.U.A. ; or. după cum se știe, preacuviosul Moon a fost demascat ca fiind, de fapt, membru al conducerii K.C.I.A., iar secta sa — nimic altceva decit un paravan al acestei agenturi în S.U.A.întrucit îndeplinirea planului implica distribuirea, în dreapta și. în stînga, de dolari, Pak s-a subit din translator nit, peste noapte, prin „bunăvoința" serviciilor de spionaj sud-coreene, proprietar al unui business înfloritor : o firmă de transporturi maritime, două societăți comerciale, un... liceu particular, un supermagazin universal cu numeroase sucursale ș.a. Și Ton Sun Pak, sub masca omului de afaceri, a început ,să furnizeze, într-adevăr, mari sume. apreciate la aproximativ un milion de

trupelor S.U.A. in Coreea de menținerea cu preț a așa-zisu-

trans la-Moon. liderul

a milioane Ton Sun „reprofilat" funcția de și a deve-

- o afacere 
implicațiidolari pe an. unor persoane cu influență. „Generozitatea" sa a atras însă atenția autorităților federale a- mericane. Departamentul Justiției ordonînd Biroului federal investigații (F.B.I.) deschidă o anchetă supra activității Ton Sun Pak și „clienților" săi. în momentul de față, după cum arată „Washington Post", se află sub anchetă circa 70 de membri ai Congresului și alte personalități oficiale ; de asemenea. sînt anchetate unele personalități militare asupra planează că ar fi pentru a sarea de de Sud a unor comenzi militare dezavantajoase pentru S.U.A. — afaceri soldate cu pierderi de zeci de’milioa- ne de dolari. Ancheta a stabilit, de asemenea, că unii dintre cei mituiți au exercitat presiuni asupra Departamentului agricol pentru a modifica programele de export de orez și alte produse agricole. în funcție de interesele Seulului ; și această soldat cu pierderi de milioane pentru statul ' american.Descoperirea „planului Casei albastre" a- runcă, după cum scrie „Washington Post", o lumină semnificativă asupra fizionomiei morale descompuse a regimului Pak Cijan Hi, Aceste dezvăluiri, menționează în continuare ziarul, au provocat o încordare fără prece-

de să a- lui a

cărora suspiciunea primit mită facilita pla- către Coreea

afacere •s-ade t dolari

O imagine ineditâ — dupâ 19 
luni de lupte fratricide, care au 
pustiit Libanul. Unități aparți- 
nînd „căștilor verzi" pacificatoa
re străbat străzile orășelului 
Chiyah, pînă nu de mult teatrul 
unor ciocniri sîngeroase, fiind 
întîmpinate cu flori de populația 
dornică de a se pune definitiv 
capăt conflictului, pentru a se 
putea concentra asupra activi
tății de refacere, muncii paș

nice, constructive

Adjunctul ministrului de interne, Manuel Orti, a anunțat că poliția a operat un număr de 247 arestări.

agențiile de presă transmit

Ultimele știri sosite din Liban informează că grupuri ale forțelor arabe de descurajare au luat poziție simbătă în cartierele din Beirut, a- ceastă acțiune ducînd la încetarea luptelor de stradă. Pe de altă parte se așteaptă ca aeroportul din Beirut să fie redeschis săptămîna viitoare.

Convorbiri economice ro- 
mâno-bulgare. sîmbătă-în °ra- șul Ruse a avut loc o întîlnire între ministrul industriei construcțiilor de mașini din România, loan Avram, și ministrul construcțiilor de mașini și metalurgiei din Bulgaria, Nikola Kal- cev. A fost analizat stadiul pregătirilor pentru începerea lucrărilor în vederea construirii, în comun, la Giurgiu-Ruse, a unei întreprinderi constructoare de mașini, precum și o serie de noi acțiuni de cooperare

și specializare în producția industriei constructoare de mașini pe perioada 1977—1980.

dent în relațiile dintre Washington și Seul, determinînd, totodată, conturarea în S.U.A. a unui puternic curent de opinie care se pronunță pentru ruperea legăturilor cu regimul corupt sud-coreean. In

acest context, presa subliniază declarațiile făcute în timpul campaniei electorale de președintele ales, Jimmy Carter, care s-a declarat retragerii mericane care în favoarea trupelor a- din Coreea

de Sud, subliniind că nu trebuie susținut un regim ce, de-a lungul anilor, s-a evidențiat prin caracterul său antidemocrat.
C.ALEX ANDROA1EW ashington

Intre măsurile de austeritate 
și necesitatea unei relansări 

a economiei italieneLa încheierea dezbaterilor de politică e- conomică din Parlamentul italian, cabinetului monocolor demo- crat-creștin i-a fost reconfirmată încrederea cu 249 de voturi pentru, 37 contra și 267 de abțineri. în cursul votului pe marginea moțiunii de încredere prezentate de guvern s-a repetat, practic, situația care, în luna august cestui an, constituirea cabinet, și înregistrat deputaților comunist, socialist, socialist-democratic, republican, liberal, precum și a independenților de stînga.După respingerea 1- deii avansate.de partidul comunist pentru organizarea unei întâlniri între reprezentanții partidelor din arcul constituțional, cu scopul de a discuta și găsi in comun căile cele mai potrivite pentru înfruntarea actualei crize economice, partidul democrat-creș- tin a ales calea confruntării parlamentare. Această confruntare, precedată de discuții bilaterale între guvern și reprezentanții partidelor politice, precum și ai sindicatelor, a permis cabi-

. - t a a- a permis actualului anume s-a abținerea partidelor

netului, după cum sublinia premierul Andreotti, să cunoască opinia parlamentului în legătură cu actuala linie în politica e- , conomică. Tabloul pe care primul ministru l-a prezentat în deschiderea dezbaterii parlamentare nu este deloc optimist : în ultimii trei ani, datoriile exțerpe ale țării au crescut de la 7 la 17 miliarde de dolari ; deficitul balanței de plăți a atins 3 815 miliarde de .lire ,1a 30 septembrie a.c. ; manevrele, speculative au dus la continua slăbire a lirei ; datoriile administrațiilor locale se ridică la circa 30 000 de miliarde de lire. Subliniind că,măsurile de austeritate adoptate de guvern au în vedere asigurarea unor disponibilități de circa 5 000 miliarde de lire, primul ministru a a- rătat că acestea vor fi destinate în primul rînd investițiilor în a- gricultură, construcțiilor de locuințe și pentru asigurarea de locuri de muncă tineretului. ,Dezbaterile au evidențiat că majoritatea forțelor politice sînt conștiente de necesitatea sacrificiilor, cu condiția, așa cum sublinia deputatul comu-

nist Fernando Di Giulio, ca măsurile de austeritate să ducă e- fectiv la evitarea recesiunii și la relansarea economiei. Din a- cest punct de vedere, opțiunile concrete ale guvernului nu Ii s-au părut prea clare reprezentanților partidelor de stingă. Conștiente însă de faptul că actuala situație nu permite, deocamdată, o altă formulă politică — datorită atitudinii obstrucționiste a democrației creștine — aceste partide reînnoit votul ținere față de tul monocolor, sențial pentru nerea în viață tuia. în urma dezbateri, guvernul obține, după cum se a- preciază aici, o pauză de cel puțin cîteva luni, timp în care se va putea concentra, cu mai multă eficiență, asupra problemelor pe care le ridică situația economică. în această perioadă, guvernul va continua să simtă însă din. plin acțiunea organizațiilor sindicale, care, după încheierea grevelor regionale, au anunțat noi acțiuni greviste pentru săptă- mina viitoare.

și-au de ab- cabine- vot e- menți- a aces- actualei

Radu BOGDAN
Roma

Conferința unională a 
veteranilor de război sovie
tici, la care a participat o delegație a Comitetului Organizatoric al Veteranilor din Războiul Antifascist (C.O.V.R.A.) și a Comitetului Foștilor Luptători Antifasciști (C.F.L.A.) din tara noastră, și-a încheiat lucrările la Moscova. în cuvîntul de salut adus conferinței, general-maior Constantin Burada, secretar al C.O.V.R.A., șeful delegației, a subliniat rolul hotărîtor al Uniunii Sovietice în obținerea victoriei împotriva Germaniei hitleriste, precum și contribuția României la războiul antihitlerist.

Protocolul Comisiei mix
te austriaco-cehoslovace, privind extragerea petrolului și gazelor naturale din exploatările comune, a fost semnat la Viena. Cele două părți au stabilit volumul exploatării acestor resurse în următorii ani.

Congresul Popular Ge
neral din Libia ?i a început simbătă o sesiune, la Tripoli, în prezența președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Arabe Libiene. Moammer El Geddafi. Vor fi dezbătute principalele aspecte ale politicii interne și externe a Libiei.

Negocieri anglo-spaniole 
privind Gibraltarulau încePut Ia Madrid. Se discută aspecte legate de aplicarea rezoluțiilor O.N.U., care recomandă celor două părți să continue negocierile asupra viitorului acestei colonii britanice revendicate de Spania.

Prețul petrolului, ^ședințele Venezuelei, Carlos Andres Perez, s-a pronunțat în favoarea majorării prețurilor la petrol, arătînd că aceasta n-ar constitui rezultatul unui capriciu al membrilor OPEC, ci ar fi un drept al statelor respective, care constată că prețurile produselor manufacturate importate de ele sporesc mereu.

• MARATONUL IN
CAȘILOR. In Peru se des* fășoară tradiționala „ștafetă Chasquis". care poate fi denumită pe drept cuvînt cel mai lung „maraton", distanța ce urmează să o parcurgă concurenții fiind de aproximativ 4 000 kilometri. „Chasquis" este denumirea veche pe care, incașii, strămoșii peruanilor de astăzi, o dădeau neau populate ale vechiului stat. Traseul urmează renumitul drum al incașilor, care străbate culmile înzăpezite ale Cordilierilor, regiunile pustii de pe țărmul Pacificului, văile înverzite ale pam-

poștalioanelor ce menți- lcgătura între punctele
pei peruane. Alergătorii sint e- chipați cu costume tradiționale. La sfirșitul fiecărei etape, ei

își predau unul altuia, în loc de ștafetă, un coș împletit. Maratonul de-a lungul „căii incașilor" ; este cea mai mare manifestare cultural-sportivă a peruanilor, popularizînd tradițiile peruane și contribuind la cunoașterea locuitorilor din toate colțurile țării.
• HÎRTIE DIN... PIA

TRĂ. Din roci dure, cum ar ti bazaltul, sau chiar din nisip, se poate obține hirtie. Remarcabila descoperire, care ar putea soluționa în viitor problema materiei prime convenționale — lemnul — aparține unui cercetător sovietic. Piatra este topită intr-un cuptor special și „trasă" în fire extrem de subțiri. în urma tratării cu o soluție de fe-

nolaldehidă rezultă o pastă de culoare brună care, prelucrată chimic și din nou tratată cu caolin, se transformă in hîrtie. O hîrtie albă, de calitate foarte bună. Ea poate fi folosită pentru tipărire ; scrisul apare clar și, datorită rezistenței considerabil mai mari decît a hîrtiei obișnuite, poate fi folosită la rotative foarte rapide.
• PAZNICII CO

MORII. în cadrul expoziției de bijuterii din Sri Lanka deschisă recent la Stockholm, la locul cel mai de cinste este expusă, sub un acoperămint de sticlă, „Steaua din Lanka". Vizitatorii ■ însă se înghesuie în preajma acestui admirabil safir

IN LUME — TOT MAI 
MULTE FEMEI PRIMESC 

LUMINA CĂRȚIIInstitutul de cercetări „Worldwatch" din Washington a publicat un studiu cu privire la procesul de instruire și educare în lume, care relevă ca una dintre cele mai notabile tendințe din ultimii ani creșterea rapidă a numărului de femei ce frecventează diverse forme de învățămînt. Tendința este evidentă mai ales în țările în curs de dezvoltare, unde, în mod tradițional, femeile primeau o foarte sumară educație.Din 1950, numărul femeilor ce frecventează universitățile s-a dublat in Japonia, in timp ce în Pakistan s-a majorat, de patru ori. Cu 50 de ani in urmă, numai 43 de fete frecventau cursurile liceale în Egipt, pentru ca în 1971 numărul lor să ajungă la jumătate de milion. Pe plan mondial, procentul femeilor analfabete a scăzut de la 45 la sută în 1960 la 40 la sută în 1970.
Comisia Acordului de la 

Cariagena — organismul suprem al Pactului Andin — se reunește la 22 noiembrie, la Lima, pentru a discuta modificarea taxelor vamale comune ale țărilor nemembre și regimul capitalului străin în economiile naționale andine. De asemenea, vor fi dezbătute rapoartele acestui organism privind programul de cooperare tehnică în 1976—1977.
Sancțiunile economice 

impuse Rhodesiei de Ans‘ia au fost reînnoite de Camera lorzilor. Lordul Goronwy-Roberts, ministru adjunct de externe, a declarat că Marea Britanie este dispusă să ridice aceste sancțiuni în cazul formării unui guvern interimar în Rhodesia.
0 ceremonie pentru sărbătorirea celei de-a 110-a aniversări a nașterii revoluționarului Sun Yat-sen a fost organizată în sala memorială din Parcul Ciunșan, din Pekin. Au participat conducători de partid și de stat ai R.P. Chineze.

Nedorita ,,cursă a secolului"
„Cursa secolului" — așa numește presa occidentală competiția 

pentru desemnarea noului tanc susceptibil să intre, în deceniul ur
mător, in înzestrarea forțelor N.A.T.O. Protagoniștii: varianta ame
ricană aparținînd firmei „Chrysler" și prototipul propus de un grup 
de firme vest-germane, „Leopold II". Amintind de faimoasa dispută 
pentru „contractul secolului", legat de dotarea forțelor aeriene 
nordatlantice cu un nou tip de avion de vinătoare, fie aparatul 
american „YF-16", fie prototipul francez „Mirage F1-M53" (dispută 
cîștigată, cum se știe, de primul), concurența se anunță la fel de 
acerbă și in cazul de față. Este in joc și aici o miză nu mai puțin 
tentantă: obținerea unui contract în valoare de 4,7 miliarde de dolari.

Așadar, o „cursă" care se încadrează, din păcate, în teribila goană 
după acumularea de armament. Aceasta, în pofida insistenței cu care 
se face auzit glasul opiniei publice mondiale de a. se alege sensul 
invers:_ o competiție spre limitarea și reducerea înarmării, cu un 
finiș fără echivoc — pacea și securitatea lumii.

zx^x<<:.:x>>^vXvx:x::::^X::%<-xx-^ j-t:-,-X<vX-:-::>x.xX:. :-x->x<-xc>X::->K-:x-albastru de 392 de carate (estimat la 492 000 de dolari 1) și din- tr-un alt motiv. Cu nu mai puțin interes — dar și cu răsuflarea tăiată — sint priviți cei trei șerpi din jurul safirului, făcînd oficiul de... păzitori ai ultrapre- țioăsei podoabe. Și se pare că organizatorii nici că ar fi putut găsi păzitori mai de temut. Mușcătura oricăruia din cele trei specimene — o viperă cey- loneză, un șarpe cu clopoței indian și o viperă cu corn argen- tineană — provoacă moartea în numai cîteva clipe. La asemenea comoară — paznici, parcă, din poveste...

• LICITAȚIE LA CER
CUL POLAR. Construirea conductei petroliere transalas- kiene, în zona Cercului polar, se apropie de momentul final. Odată cu aceasta s-a trecut la strîngerea utilajelor și a mașinilor ce nu mai sînt folosite. O- perațiunea nu se desfășoară însă la întimplare, ea încadrindu-se în pregătirile pentru organizarea unei licitații sui-generis, de mare amploare. Compania constructoare „Alyeska" a anunțat intențiile ei de a pune în vîn- zare, în serii, începînd din decembrie, cele 60 000 de tractoare, camioane, macarale, pluguri

de zăpadă, poduri rulante ș.a. Cum prețurile se situează cam la jumătatea valorilor inițiale, de pe-acum se înregistrează un val de solicitări pentru achiziționarea unora sau altora din „ustensilele" de diferite proporții folosite la instalarea marii conducte.
• RUMEGĂTOARELE 

SÎNT TOTUȘI... CARNI
VORE? Așa susține, într-o recentă lucrare, directorul Centrului francez de cercetări științifice. Vaca, de pildă, nu poate mistui singură celuloza din plantele păscute ; bacteriile aflate în stomac sînt cele care asimilează partea indigestă a hranei. Ele sintetizează toți acizii aminici din compoziția proteinelor de

Reuniunea A.E.L.S. Comu- nicatul publicat, la Lisabona, la încheierea lucrărilor Consiliului ministerial al Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) relevă preocuparea țărilor participante față de „pericolul unei noi majorări generale a ratei inflației", precum și față de încetinirea creșterii economice. Documentul subliniază, pe de altă parte, „importanța relațiilor comerciale și a altor forme de relații economice cu țările socialiste din Europa".
Convorbiri egipteono- 

franCOZC» Primu^ ministru al Egiptului, Mamdouh Salem, și omologul său francez, Raymond Barre, aflat într-o vizită la Cairo, au avut sîmbâtă o primă rundă de convorbiri, in cadrul căreia au trecut în revistă stadiul relațiilor bilaterale și situația din Orientul Apropiat. Potrivit unor surse egiptene, in cadrul convorbirilor va fi abordată și problema acordării Egiptului a unui ajutor economic și tehnologic sporit de către Franța.
Grecia și Piața comună. Primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, și omologul său belgian, Leo Tindemans, au constatat că „guvernele lor urmăresc obiective paralele" în cadrul negocierilor privind adeziunea Greciei la Piața comună, relevă comunicatul publicat la Bruxelles la încheierea vizitei premierului grec in Belgia. Pe de altă parte, ministrul- grec de externe, Dimitrios Bitsios, care l-a însoțit pe Karamanlis în această vizită, s-a declarat satisfăcut de stadiul acestor negocieri, care, potrivit aprecierii sale, ar urma să fie reluate înainte de încheierea lui 1976.
Reuniunea „Clubului de 

la Londra" al Conferinței țărilor exportatoare de materiale, utilaj și tehnologie nucleară și-a încheiat lucrările în capitala Angliei. Au participat reprezentanți din U.R.S.S., Polonia, S.U.A., Marea Britanie, Franța. R. F. Germania, Italia, Japonia și Canada, care au examinat măsurile ce se impun pentru ca exportul de tehnologie nucleară să nu contribuie la proliferarea armelor nucleare.
Conferința F.R.O. La Free_ town (Sierra Leone) s-a încheiat conferința regională a Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură, la care au participat reprezentanți a peste 40 de state africane. Au fost examinate situația alimentară din Africa, căile de dezvoltare a producției agricole și colaborarea interafricană în acest domeniu. în declarația adoptată de conferință se relevă necesitatea imperioasă pentru toate statele continentului de a acorda o mai mare atenție problemelor agriculturii.
Tailonda solicită credite 

militate. Consiliul militar consultativ al guvernului tailandez a împuternicit cabinetul să obțină credite din străinătate, în valoare de un miliard de dolari, pentru achiziționarea de echipament militar — informează ziarul „Bangkok Post", reluat de agenția Reuter.
care animalele au absolută nevoie. încheiată această transformare bacteriană a elementelor vegetale în proteine animale, vaca aspiră în cavitatea bucală bacteriile, pe care le rumegă cu o vizibilă plăcere.

• GAZEIFICA- 
REA CĂRBUNELUI. Prin reacția, la o temperatură de 2 000 de grade C, între cărbune pulverizat, apă și oxigen, un grup de specialiști vest- germani și olandezi a obținut un gaz cu putere calorică ridicată (65 la sută monoxid de carbon și 30 la sută hidrogen). Pe lingă faptul că este nepoluant, noul procedeu oferă a- vantajul că se pretează la orice fel de cărbune, iar aburul, a- juns la o temperatură foarte

ridicată, este utilizabil în alte procese industriale. Cu începere din anul viitor, o uzină-pilot din apropierea Hamburgului va gazeifica zilnic prin acest procedeu 150 tone de cărbune.
• AUTOBUZE CU 

ETAJ LA NEW YORK. După 23 de ani, locuitorii New Yorkului au revăzut luna trecută „autobuzele cu etaj". Aduse din Marea Britanie, opt modele de acest gen sint testate pe străzile marii metropole americane din dorința administrației orașului de a găsi mijloace mai eficiente pentru transportul în comun. După perioada de testare este posibil ca „autobuzele cu etaj" să devină un element obișnuit in peisajul cotidian al newyorkezilor.
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