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Pentru buna aprovizionare a oamenilor muncii, in interesul■

economiei naționale URGENȚA PRINCIPALĂ IN AGRICULTURĂ:

ROADELE TOAMNEI-
LA ADĂPOST, IN HAMBARE!

Zilele frumoase de toamnă s-au instalat din nou, ceea ce face posibilă și mai ales necesară intensificarea la maximum a recoltării, transportului și depozitării producției agricole. Evident, stringerea recoltei este abia la început. Numai la porumb și floarea-soa- relui mai este de strins recolta de pe aproape trei milioane de hectare. Și tot acum trebuie strinse sfecla de zahăr, legumele, fructele și celelalte roade • ale toamnei. Iată de ce, pentru stringerea și depozitarea în cel mai scurt timp a tuturor roadelor toamnei, pentru ca nimic din rodul muncii unui an de zile să nu se piardă, comitetele judefene de partid, comandamentele județene și comunale, organele agricole și conducerile nnitătilor agricole au datoria să mobilizeze pe toți locuitorii satelor la muncile din cîmp, să asigure ca întreaga producție recoltată într-o zi să fie in aceeași zi transportată și depozitată. Nu-' mai așa poate fi preintîmpinată deprecierea calitativă a produselor, pot fi evitate pierderile de recoltă.Pe primul plan al urgentelor se înscrie grăbirea recoltării florii-soarelni și a porumbului, cu prioritate de pe suprafețele ce urmează să fie însămințate cu griu. Realizarea acestui obiectiv impune ca in fiecare comună, in fiecare unitate agricolă să se acționeze cu fermitate pentru utilizarea tuturor mijloacelor mecanice, pentru mobilizarea amplă a forțelor manuale, astfel ca la recoltare și transport să se lucreze din zori și pină se lasă intunericnl, iar in timpul nopții — la tăiatul cocenilor și eliberarea terenului de resturile vegetale. prin toate acestea urmărindu-se îndeplinirea si depășirea vitezelor zilnice de lucru.Stringerea și depozitarea în cele mai bune condiții a recoltei de toamnă constituie o acțiune amplă, de mare interes pentru economia națională, pentru buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentarc.
Pentru recoltarea mecanizatâ a porumbului, în uni
tățile agricole din județul 
tite 300 de combine care

4 500 tone

Teleorman au fost pregă- 
strîng zilnic intre 4 000 și 
de porumb

La recoltare, și noaptea a devenit zi în Cîmpia TeleormanuluiLa prima oră a dimineții, intrăm In întinsa și mănoasa Cimpie a Teleormanului pentru a vedea cum începe o zi de muncă în această campanie agricolă cu o atit de bogată agendă de lucru și urgențe. Forfota de pe teren, nenumăratele fîșii de pămint proaspăt brăzdate, dar mai ales întinderile nesfîrșite presărate cu snopi de coceni ne dovedesc că in noaptea trecută cimpia n-a mai cunoscut liniște. Schimburile prelungite au lucrat la eliberarea terenului, Ia transportul producției în bazele de recepție, iar combinerii au continuat munca tovarășilor lor la arat și pregătirea terenului. în aceste ore bune pentru lucrările de noapte, la Buzescu, Măldăieni, Ro- șieri, Gratia sau Furculești, coopera-

tocii și mecanizatorii au adunat zeci și sute de tone de porumb sau legume, au arat și pregătit pentru însă- mînțări mari suprafețe de teren.Aceste imagini ce se înscriu în tradiția muncii harnice a oamenilor de pe ogoarele teleormănene fac dovada hotăririi și răspunderii cu care ei s-au angajat in marea bătălie pentru stringerea celor peste 200 000 de hectare cu porumb, sfeclă de zahăr, floa- rea-soarelui și legume, pentru insă- mințarea, în cel mai scurt timp, a întregii suprafețe cu orz și griu. O bătălie care mobilizează la cimp 60 000 de cooperatori și mecanizatori, precum și o forță mecanică compusă din 5 000 de tractoare, 1 000 de combine și 700 de semănători. Ce valoare poate căpăta un asemenea potențial

uman și mecanic în aceste momente de vîrf al activității agricole ?Cooperatorii din Bogdana, ajutați de mecanizatori, au scos de pe cîmp aproape 100 tone de porumb știu- leți dintr-o solă în cafe, la prima oră a dimineții, au intrat in brazdă cinci din cele 10 tractoare cu pluguri și(Continuare în pag. a Ila)

autentică
GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST

Descifrind tainele pădurii„Că pădurea nu-i pe lumă / Doar de-ăl lemn și d-a hodină". Cintec vechi din Munții Rodnei, zicală a bis- trițenilor? Poate una și alta. Dar ori- .cum, aceasta este una din „figurile de stil" ale tehnicianului silvic Gheorghe Voicu, șeful centrului de fructe de pădure din satul Anieș, comuna Maie- ru, Bistrița-Năsăud.Vrind adică a zice că pădurea mai poate da omului și altceva decît lemn și umbră pentru „hodină". Ce mai poate da pădurea? .Ne explică primarul comunei Maie- ru, Maxim Ureche:— Drumul de la vechea baracă din pădurea Anieșului pină la platforma de industrializare. Bătut cu pasul, e scurt. Un kilometru, chiar mai puțin. în timp — vreo 9 ani. Ca importanță, înseamnă diferența Je la o producție de două milioane la 12 milioane lei.Acum nouă ani, comunistul Gheorghe Voicu recepționa cofele cu fragi, mure, zmeură aduse spre valorificare. „Decît mic, tot era ceva' Iși amintește comunistul cu ghiocei la Pentru asta noi comuniști, nim veșnic de mic" și să acolo unde ne propunem. A pornit de la ideea obținerii uleiurilor volatile din cetină de brad. Cu avantajul că din deșeuri ^e poate scoate făina de cetină, extrem de căutată in producția nutrețurilor concentrate, Iar mai departe — a- dică din „deșeul deșeurilor" — plăci hi-

Si

ni- i“ — astăzi primii timple. sîntem să por- la „ni- ajungein

droizolante necesare în construcții. Că intrarea în viață a ideii neliniștitului „om al pădurii" n-a fost tocmai ușoară, asta-i altfceva. Că adeseori a trebuit să lupte cu inerția și rutina („pădurea-i pentru lemn și gata!") e iarăși adevărat.Noua treaptă de dezvoltare a centrului de exploatare a produselor forestiere neindustriale a avut la folosirii

crenguțelor de mesteacăn, conurilor de molid. frunzelor de ferigă pentru ambalarea fructelor de pădure destinate exportului. Și — mai departe — de ce nu ne-am putea construi o fabrică de gheață, pentru păstrarea fructelor în proaspătă? Ceea și realizat. Așa in anul trecut, anonimului sat a apărut pe piețele a 14 țări din Europa, beneficiare ale dulceții și aromelor pădurilor din Rodna.Se poate vorbi prezent, aici, la Anieș. de una dintre cele mai complexe unități din țară de prelucrare și valorificare a produselor „auxiliare" ale pădurii. Dar cu asta nu s-au oprit motoa- •ele. Apa Valea Muntelui își Irosește za-

stare ce s-a incit, firma Anieș
in

darnic energia de-o veșnicie: ,.N-am putea-o folosi?" O idee. Cum s-a trecut la faptă? Au fost descoperite pe la unitățile industriale din județ u- tilaje vechi, destinate retopirii. Cu propriile lor forțe, cei de la A- nieș le-au adus în stare de funcționare. în prezent, ,80 la sută din ele sint gata. Ca și barajul, ridicat tot de ei, pentru viitoarea mi- crohidrocentrală care le va acoperi aproape întreg necesarul de curent electric.— Iar mai departe?— Adică pină-n 1985, ține să precizeze pasionatul „om al pădurii": o fabrică de uleiuri volatile din plante medicinale, amidon industrial din produse silvice, obținut prin- tr-o nouă metodă tehnologică. De fapt, o dublare a producției unității. Dar asta nu-i totul. Avem în vedere, in primul rînd, viața oamenilor. în cadrul unității a fost construit un club nou — poftiți, vedeți-1, cu filme și teatru, cu jocuri și cintece — o cantină. Acum se înalță blocul cu apartamente. La toate acestea.o precizare pe care interlocutorul nostru ține s-o sublinieze: „Toate cîte le vedeți îs ridicate în regie proprie. Fără un bănuț din bugetul județului". Pentru necu- noscâtor, pădurea oferă numai lemn : în realitate, ea tăinuiește multe bogății — valorificate în Munții Rod- nei prin gînduri și fapte de comuniști.
Gheorqhe CRI ȘAN

Desen de T. ISPAS

Poporul român trăiește într-o perioadă de efervescență creatoare, angajat cu toate forțele minții, miinil si sufletului pentru construcție, pentru libertate deplină și progres social, pentru a- firmarea plenară în lumea contemporană a României socialiste. Ritmurile vii ale edificării vieții noi sint impulsionate de marea forță a ideologiei noului umanism revoluționar românesc, de voința unanimă, sub un înalt sens etic, de a fi mereu activi, pentru faptele nobile ale creației care justifică trecerea omului în u- nivers.întreaga colectivitate românească este conștientă că nici un om, nici o personalitate nu se poate dezvolta și afirma plenar, dincolo de procesul permanent creator al participării, cu toate forțele, la uriașul efort transformator al vieții noi, în care se exprimă, în primul rînd, solidaritatea umană.într-un x asemenea climat al ritmurilor vii, scriitorii, creatorii de artă trăiesc cu intensitate, căutînd să răsfringă în arta cu- vintului ori în acordurile armonice de sunete și culori, dinamismul și efervescența făuritorilor de valori materiale și spirituale. Ei vor să transmită, prin măiestria artei lor, care caută să exprime adevărul și frumusețea prezentului, bătăile de inimă unanime, pulsațiile motoarelor generatoare din uzine, unduirea infinită verde a lanurilor. înălțarea zidurilor albe ale universului domestic, străpungerea vastelor zăcăminte geologice, zborul îndrăzneț al omului, freamătul aulelor și amfiteatrelor, curcubeele de lumină ale hidrocentralelor, navigarea perpetuă a su- pcrnavelor românești,

CIRCUITUL PRODUCTIV
„Hidromecanica II" 

din Brașov. In zona indus* trială de nord a municipiului Brașov a început să producă cea de-a doua unitate a întreprinderii „Hidromecanica". Prin dimensiunile și concepția tehnologică și de organizare, „Hidromecanica II" este o unitate productivă bine conturată. Aici se vor asigura, într-un flux tehnologic integrat, majoritatea elementelor componente ale transmisiilor hidromecanice destinate dotării tractoarelor de 180 și 360 C.P., autobasculantelor, au- togrederelor, autospecialelor și a altor autovehicule de mare capacitate, echipamente care pină acum se importau. „Hidromecanica II" este înzestrată cu mașini, utilaje și Unii tehnologice cu un grad ridicat de complexitate tehnică, ceea ce asigură un înalt nivel de mecanizare și automatizare a operațiilor. Circa 65 la sută din operații vor fi executate cu ajutorul mașinilor cu comandă numerică și al centrelor de prelucrare. (Nicolae Mocanu),
O instalație de fabri

care a granulelor polia- 
midice din Roman. Pc platforma industrială a municipiului Roman a intrat în funcțiune o instalație de fabricare a granulelor pollamidice. Materia primă folosită aici o constituie deșeurile de la fabricarea firelor și fibrelor sintetice, prin a căror prelucrare se realizează a- nual peste 1 600 tone de granule utilizate în industria maselor plastice și a bunurilor de consum. (C. Blagovici).
1 700 tone aluminiu 

peste pianAluminiștii slătinenl. care de doi ani consecutiv se situează in fruntea întrecerii socialiste, au obținut și in cursul acestui an .rezultate remarcabile in produc- ' ție. Astfel, pină in prezent, ei au produs suplimentar față de sarcinile de plan la zi 1 700 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu, depășindu-și substanțial angajamentul asumat inițial în întrecere, livrat terni, tuale, miniu in valoare de 48 milioane lei valută. (Emilian Rouă). ’
Totodată, ei au diferifilor beneficiari ex- peste prevederile contrac- aluminiu și aliaje din alu-

a creațieilupta continuă a omului cu natura și cu propria condiție pentru spațierea universului spiritual, pentru a se modela într-o ființă care să corespundă prezentului tumultuos și luminoaselor orizonturi viitoare.Scriitorii explorează cu antenele infinitei lor sensibilități și redau în prisma poliedrică toate brele lui și . levînd sensurile destinului și mentului ____întreaga forță energe-
a paginilor lor luminile și um- istoriei trecutu- prezentului, re-comporta- românesc.

însemnâri de
Alexandru 

BĂLĂCItică a ritmurilor vii ale unanimei construcții covîrșește operele contemporane ale artei in al căror centru iradiant se află totdeauna omul, complexitatea lui, demnitatea și armonia lui. Pentru că milioanele de constructori, cunoscători perfecți ai mijloacelor tehnice și științifice, sint oameni integrali, cu vast orizont cultural, care vibrează cu intensitate și se emoționează profund în fața frumuseții lumii și a adevărurilor ei. Transcriind in paginile lor ritmurile vii ale construcției unanim», scriitorii le acordă fosforescența și harul inefabil al semnelor artei care le metamorfozează într-un nobil instrument de modelare armonică a condiției umane. Ritmurile vii ale prezentului, încordat de tensiune și de voința construcției, redate in paginile scriitorilor contemporani poartă sigiliul responsabilității acestor creatori pentru înalta demnitate a cuvîntului scris. Ei reprezintă elevația conștiinței românești, e-

literarexaltînd pe omul liber, totdeauna judecat și prețuit la scara rațională a creației sale. Scriitorii României contemporane (am mai putut face firmație) știenți de „șansă" de tori! 1 creație ficarea sumate vii ale ce-și loculIată de ce ei nu pot să conceapă a fi în afara bătăilor vii, ale ritmurilor generale, în afara miezului arzător a! realității. Arta lor cuprinde în dimensiunile ei creatoare realitatea înconjurătoare, înrădăcinată a- dinc în humusul fertil al Patriei, extră- gîndu-și seva vitală din acest contact antele neizolată in turnurile „purității" eli- tlste. învestiți de către uriașa ființă colectivă a poporului cu înalta misiune de a cristaliza in transparența magică a artei opera comună a istoriei și a construcției, creatorii de valori spirituale ai României contemporane nu se abandonează visului steril care îi poate încarcera în solitudine necreatoare pe oameni. se desprind de clarobscurul entităților idealizante, plutind nu pe mări necunoscute, ci pe undele vaste ale infinitei cercetări și cunoașteri. Redind ritmurile vii ale Cetății care aspiră să devină a Soarelui, ei transfigurează realitatea, nesfărî- mindu-i structurile de cristal și nici fardind adevărul. Sinceritatea, cunoașterea efectivă a lucrurilor, certitudinea estetică sînt caracteristicile noului umanism care asigură un loc luminos, precis determinat, în zonele literaturii lumii, scriitorilor prezentului românesc.

această a- sint con- marea lor a fi mar- opere deuneiuriașe, la edi- căreia sint în- toate energiile unui popor afirmă hotărîl său sub soare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, 18 septembrie, pe tovarășul Iosip Vrho- veț, secretar federal pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care face o vizită prietenească de lucru in /țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.A fost de față Trifun Nikolici, ambasadorul Iugoslaviei la București.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae, Ceaușescu, din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, un cald salut de prietenie și cele, mai cordiale urări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Iosip Broz Tito călduroase salutări prietenești și cele mai bune urări.în cursul convorbirii s-au evocat cu deosebită satisfacție relațiile strinse, frățești, dintre țările, partidele și popoarele noastre, subliniin- du-se importanța esențială, determinantă. a întîlnirllor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito pentru evoluția fructuoasă, pe multiple planuri, a raporturilor româno-iugoslave. Totodată, a/ fost exprimată dorința comună de a extinde și aprofunda necontenit aceste trainice legături de prietenie, colaborare și bună vecină

tate, în concordanță cu hotăririle și măsurile stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt, cu cerințele construcției socialiste in România șî Iugoslavia. De ambele părți s-a a- preciat că dezvoltarea tot mai largă a conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, a colaborării dintre cele două țări în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, precum și a cooperării în sfera producției este in interesul României și Iugoslaviei, al poporului român și popoarelor iugoslave, al cauzei Socialismului și păcii în lume.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri in probleme actuale ale vieții politice internaționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă de cordialitate și caldă prietenie.
Ilias lliou, președintele Uniunii Democratice de Stînga-E.D.A. din Grecia

în ziua de 18 septembrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ilias lliou, președintele Uniunii Democratice de Stingă — E.D.A. din Grecia, care se află la odihnă în tara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La intrevedere a luat parte Vasile Mușat. secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a exprimat mulțumiri pentru primire, pentru invitația de a vizita România și pentru ospitalitatea cu care a fost intîmpinat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat vizita întreprinsă in România de președintele E.D.A. și a relevat importanta contactelor și a schimburilor de păreri intre organizațiile politice din cele două țări, apreciind că acestea sînt de natură să contribuie la extinderea prieteniei tradiționale româno-elene. la promovarea Idealurilor de pace, înțelegere și cooperare între națiuni.

în cursul convorbirii a fost evidențiată evoluția ascendentă a relațiilor de colaborare dintre România și Grecia și a fost manifestată dorința comună de a se dezvolta această conlucrare în folosul popoarelor român și elen, al cauzei păcii, securității și cooperării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.în timpul întrevederii au fost abordate unele aspecte ale actualității politice internaționale. în acest cadru, s-a subliniat că rezolvarea problemelor complexe ale contemporaneității necesită instaurarea în viata internațională a unor relații interstatale noi, bazate pe egalitate în drepturi și a- vantaj reciproc, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî propriul destin în conformitate cu aspirațiile sale, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale, care să asigure dezvoltarea nestingherită a

tuturor națiunilor pe calea progresului economic și social.A fost evidențiată necesitatea ca guvernele, forțele progresiste, democratice, popoarele să-și intensifice eforturile pentru realizarea unui sistem trainic de securitate în Europa prin înfăptuirea în întregime a prevederilor Actului final de la Helsinki, prin adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea pe continentul nostru și în întreaga lume. Totodată, s-a subliniat importanta unor acțiuni mai ferme în direcția îmbunătățirii conlucrării și dezvoltării unor relații tot mai strinse de prietenie și colaborare în Balcani, in folosul popoarelor din această zonă, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate si caldă prietenie.
Directorul cotidianului „MarocTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-

amiază, pe Abdelatif Bennis, director al cotidianului „Maroc Soir“.La primire a luat parte Dumitru Popescu, membru al Comitetului Po-
Pe platforma petrochimică Brazi

Primele cantități de cauciuc poliizoprenic
Telegrama adresată tovarășului Nicolae CeaușescuPe platforma Industrială a petrochimiei din Brazi au fost obtinuie primele cantități de cauciuc poliizoprenic realizate in noua capacitate construită aici.în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, de colectivul de oameni ai muncii de pe această platformă, se spune : întregul complex de instalații pentru fabricarea cauciucului poliizoprenic de la Brazi constituie o strălucită materializare a activității de cercetare românească, desfășurată în cadrul Institutului central de chimie, sub conducerea competentă, energică și responsabilă 

a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Proiectarea șl instalarea noii fabrici sint, de aseme

nea. rodul activității întreprinderilor românești de specialitate.Cu profundă recunoștință pentru neabătuta grijă pe care o purtați destinelor poporului nostru, ne angajăm în aceste momente, de mare bucurie pentru noi, să aducem o nouă contribuție la infâptulrea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, actionînd energic* și consecvent pentru a atinge în noile instalații nivelul parametrilor proiectați în cel mai scurt timp, precum și pentru a realiza cauciuc românesc de cea mai bună calitate, care să facă fată cerințelor economiei noastre și exigentelor schimbului contemporan de valori materiale, să confirme și să întărească prestigiul produselor românești pe piața internatio- •nală.

Soir“Iitic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Maroc Soir".
I. U. C. Făgăraș și-a realizat planul pe primii trei ani ai cincinaluluiîntreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș, unitate reprezentativă pentru fabricația de echipament chimic din tara noastră, a îndeplinit, cu trei luni și jumătate mai devreme, planul producției industriale pe primii trei ani ai actualului cincinal. Pe baza preliminărilor făcute, pină la sfîrșitul anului, I.U.C. Făgăraș va realiza o producție suplimentară de circa 410 milioane lei. Colectivul întreprinderii a realizat o gamă largă de utilaje de o complexitate ridicată pentru noile unități ale industriei chimice. (Nicolae Mocanu).
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Roadele toamnei-la adăpost, in hambare!
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(Urmare din pag. I)
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Bravo, 
tinere!

„Intrucit, la cei 76 de ani pe 
care-i am, vederea a început 
să-mi slăbească, l-am rugat pe 
un nepoțel de-al meu să vă 
scrie despre fapta unui tinăr cu 
care se pot mindri părinții și 
foștii lui dascăli", tn continuare, 
in scrisoare se arată că bătri- 
nul Victor Albeanu din Galați 
s-a dus deunăzi la C.E.C., de 
unde a scos 1 500 lei, necesari 
pentru unele cumpărături, după 
care a poposit pe o bancă de pe 
faleză. Cind a ajuns acasă, mai 
ia banii de unde nu-s. Nici ba
nii, nici libretul, nici buletinul 
de identitate. Se aflau intr-un 
portmoneu, iar portmoneul îl 
pierduse. Tocmai cind se gindea 
cu amărăciune la cele intim- 
plate, s-a pomenit că-i bate la 
ușă un tinar care l-a inminat 
portmoneul cu tot ce era in el. 
11 găsise pe banca de pe faleză. 
Bătrînul ne roagă să scriem o 
vorbă bună despre acest tinăr, 
pe nume Ion Vodislav, din satul 
Pojogeni-Gorj, sugerindu-ne 
chiar și un titlu : „Bravo, ti
nere !“
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discuri ce vor pregăti această parcelă pentru griu. Alte 11 tractoare lucrau pe o parcelă de pe care se recoltase floarea-soarelui. La cooperativa agricolă din, comuna Buzescu, in răstimpul de la începerea campaniei a- gricole de toamnă s-au strîns și transportat la baze 650 tone de porumb, 760 tone de floarea-soarelui, 720 tone de sfeclă ; totodată, au fost pregătite pentru semănat aproape 500 de hectare, din care 100 de hectare reprezintă suprafața eliberată de coceni și de lucru dintre trecută.Am ajuns în tr-o zi obișnuită de lucru, cu soare cald. Cei aproape 300 de cooperatori, organizați în 11 echipe, se aflau la cules în lanurile cu porumb, cultură care a fost strînsă de pe circa 300 hectare. Tot aici, recoltarea și transportul floril-soarelui se executau mecanizat cu combinele și remorcile care preluau sămința din buncărul combinei și o transportau direct la bază. Nu departe de aici, inginera șefă a cooperativei făcea ultimele pregătiri pe prima solă ce va fi în- sămînțată cu orz. O asemenea mobilizare de forțe, răspunderile concrete stabilite și urmărite îndeaproape pe fiecare formație de lucru, pe fiecare om, au făcut ca la cooperativa din Buzescu graficele de lucru stabilite să fie depășite șl să se poată face încă de pe acum, Ia începutul campaniei, o apreciere care are o de-

aratâ în orele bune ploile de săptăminacomuna Buzescu în-

plină acoperire in fapte : roadele a- cestei toamne sint în miini bune.în competiția cu timpul, se cîștigă zilnic ore de lucru și la Roșiori, la Măldăieni sau Peretu. Dar in cite asemenea unități cu adevărați gospodari nu se acționează cu răspundere pentru folosirea din plin a timpului de muncă din agricultură ! De sus, de pe una din terasele Cîmpiei Teleormanului, culturile de porumb, floarea-soarelui șl sfeclă ale cooperatorilor din Furculești se arată privirilor în toată splendoarea și bogăția lor. în lanurile cu floarea-soarelui, combineriî din secția condusă de Gheorghe Nicolae au ajuns acum cu recoltatul la al 200-lea hectar. Au mai rămas aproape 300 și acestea îl fră- mîntau acum cel mal mult pe președintele cooperativei. Nicolae Călin. „O ploaie nu ar fi încă nimic — ne spune dinsul. Dar pot veni mai multe și atunci...11. Promisiunea că va primi alte cîteva combine nu este de natură să-l liniștească pe președinte și, de aceea, a luat măsura ca în sprijinul combinerilor să fie trimiși incă 100 de cooperatori. Chiar dacă vor strînge numai 20 hectare pe zi, recoltatul tot se va scurta cu o zi, care, în condițiile acestei toamne, ar putea să însemne foarte mult.Dar oare în toate locurile este prețuită valoarea timpului bun de lucru în agricultură 7 Pe itinerarul nostru am consemnat și diferite ipostaze ale risipei de timp. Am care, prin măsurile fac ca o Importantă mecanică să nu fie
întîlnit oameni lor nechibzuite, forță umană și folosită. Era in

jurul orei prinzului și in hotarul cooperatorilor din Plosca lucra doar un singur mecanizator. Restul forței mecanice — 42 tractoare, 28 pluguri, 10 discuri, 8 semănători și 7 combine — fse afla în repaus în curtea secției de "mecanizare, sub „paza fermă" a inginerului șef Viorel Netoiu, a șefului de secție Tudor Nuță și a altor oameni care, pentru a figura prezenți la lucru, se plimbau printre mașini cu cîte o cheie in mînă. Și dacă am fi luat drept bune „constatările de pe teren" ale inginerului șef, atunci, la Plosca, ar mai fi trebuit să se aștepte încă o zi pînă să intre mașinile în cîmp. Rămîne ferm pe poziție chiar și atunci cind îi spunem că la vecinii lor din Buzescu, Peretu Nenciuleștl au teșit la lucru incă de la prima oră a dimineții chiar și combinele la recoltatul florii-soare- lui. Dar forța de muncă 7 în marea majoritate se afla la lucru, nu însă pe terenurile cooperativei agricole, ci la culesul viilor... pe loturile personale. Pînă la urmă aveam să aflăm că, de fapt, conducerea cooperativei nici nu stabilise un program de lucru pentru ziua respectivă, ceea ce explica în parte și „repausul" mijloacelor mecanice.Nu poate fi însă vorba de un accident, de vreme ce la Plosca stadiul lucrărilor este intîrzlat cu cel puțin două săptămîni față de vecini. în fața unei asemenea stări de lucruri, ne exprimăm dorința de a purta o discuție cu primarul comunei. Sintem asigurați că îl găsim la sediul consiliului popular. Și îl găsim pe tovarășul Tudor laurum. Dar după răs-

Și

punsurile evazive și inexacte pe care ni le dă, se pare că primarului de la Plosca îi place mult mai mult umbra pomilor din jurul primăriei decît timpul adevărat al cooperativei agricole, pe care îl cunoștea măi mult din auzite. Iar dacă primarul comunei, cel care trebuie să fie primul gospodar al localității, nu cunoștea nici măcar indicația fermă a comandamentului județean cu privire la data declanșării semănatului, în- .seamnă că nu trebuie să ne facem iluzii și să lăsăm pe seama unor asemenea oameni redresarea unei activități criticabile din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea o analiză concretă a situației, dar mai ales o intervenție fermă și eficientă din partea comandamentului județean trebuie să aibă loc aici cit mai urgent.Desigur, răspunderea pentru organizarea și executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole din această toamnă revine în primul rînd consiliilor de conducere ale unităților agricole și specialiștilor. Dar aceasta nu diminuează cu nimic răspunderea ce revine comandamentelor comunale, activiștilor de partid trimiși să sprijine și să controleze activitatea din unitățile agricole. Comandamentele comunale ați datoria să mobilizeze cu energie toate umane și mecanice de la controleze, zi de zi, cum se hotărîrile luate, programele stabilite.
forțele sate, să respectă de lucru
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Ca o albină...
Este bine cunoscută hărnicia 

albinelor. De unde și zicala „har
nic ca o albină". Valeria Zam
fir din Pitești se ocupă și cu 
creșterea albinelor. Îndeletnicire 
pe care a transformat-o intr-o 
mare pasiune. Prisaca ei numără 
50 de stupi. La fel ca albinele e 
și ea de harnică. Deși anul aces
ta n-a fost prea prielnic, ea a 
obținut, totuși, o recoltă mare 
de miere de la fiecare stup. Unul 
dintre stupi insă a bătut recor- , 
dul. Neobositele lui locatare 
i-au adus 80 kg de miere. E o | 
performanță !
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autenticZi de duminică. După-amiază. 
Pe drumul spre comuna Reci, 
din județul Covasna, un echipaj 
al miliției face semn unui trac
torist să tragă pe dreapta.

— Actele la control, vă rog !
Din acte rezulta că tractorul 

41r—CV—375 trebuia să se afle la 
ora aceea la locul de parcare al 
unității de care aparține.

— De ce nu se află acolo ? — a fost întrebat tractoristul.
— Știți... aseară fiind simbătă, 

am luat tractorul acasă la mine.
— Și acum, încotro ?
— Păi, voiam să mă duc 

pină la...
— Dacă n-ați fi fost tractorist, 

d strungar, ați fi plecat cu... 
strungul la plimbare 'l

— Aveți dreptate. Am greșit. 
N-am să mai fac...

Un răspuns ca de școlar. 
Adăugăm numai că școlarii obiș
nuiesc să se țină de cuvint.
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Doi,
și amîndoi...

Consumatorii aflați la mesele 
bufetului din satul Negrești, co
muna Șoldanu, județul Ilfov, iși 
vedeau liniștiți de... consumația 
și conversația lor cind, deoda
tă, un vlăjgan li se adresă pe 
un ton răstit :

— Gura ! Să nu mai aud nici 
musca ! Știți voi cine sintem 
noi ?

Adică el, Gheorghe Florea, 
din comuna Ogrezeni, și amicul 
său de pahar, pe care insă cei 
din Jur îl știau ca pe un cal 
breaz. Era Dumitru Constantin, 
consăteanul lor, fără nici o ocu
pație. Văzind că oamenii nu le 
dau nici o atenție, cei doi s-au 
înfuriat și au inceput să profe
reze tot felul de injurii la adresa 
lor. De aici și pînă la scandal 
n-a mai fost decît un... pahar 
in plus. Iar de la scandal, cei doi 
au ajuns la Judecătoria din Ol
tenița, care i-a condamnat la 
cite trei luni închisoare corec- 
țională.

Și uite-așa a aflat și lumea cu 
cine are de-a face.
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S-a intîmplat in gara Craiova. 

Electricianul Nastasie Cirstea, in 
virstă de 51 de ani, s-a dus să 
remedieze o defecțiune la linia 
de contact. S-a urcat pe stilp, 
și-a scos ustensilele de lucru, 
dar a fost trintit, fulgerător, la 
pămint. Electrocutat. N-a mai 
putut fi salvat.

Din cercetările întreprinse de 
inspectoratul județean teritorial 
pentru protecția muncii șl de 
alte organe de resort s-a stabilit 
că electricianul in cauză. înainte 
de a se urca pe stilp să lucreze, 
nu scosese rețeaua de sub ten
siune. Este de neînțeles cum u- 
nii oameni, de altfel foarte buni 
meseriași, neglijează uneori lua
rea unor măsuri dintre cele mal 
elementare, dar care pot fi fa
tale.

Și s-a trezit!
Am mai scris in rubrica noas

tră despre unii paznici care vin 
in post legănați de Bachus ori 
se aruncă in brațele lui Morfeu 
și adorm buștean... Unul dintre 
aceștia, Ștefan Sanda, a fost de
pistai la miez de noapte in co
muna Revlga, județul Ialomița. 
Un control inopinat l-a găsit 
sforăind de zornăiau geamurile. 
Auzindu-i isprava, lumea a și 
început să-i zică „Ștefănică 
somnorlcă". Deși, intre noi fie 
vorba, de cum ș-a văzut amen
dat, s-a trezit de-a binelea,
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O rezolvare care.

Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„Scînteil"

I

Primarul stă de vorbă,
stau și tractoarele în

„floarea soareluiFiindcă

I - • -
Ora prînzului. întreaga forța mecanicâ a secției de meconlzare din Plosca se afla încă 
in „stare de repaus". Un program „lejer" avea și primarul comunei. Tudor laurum, pe care 

numai munca cîmpulul nu îl preocupa în ziua respectivă

In lipsa mijloacelor ele transport, la ferma nr. 2 a coope
rativei agricole din Nenciuleștl, floarea-soareiui este des
cărcată din buncărul combinei direct în... grămezile de 

la capătul tarlaleiFotografii : Sandu Cristian

e
trebuie să aibă 

ca acoperiș

NOTE

„Mercur44într-un articol publicat in ziarul „Scîn- teia" cu trei luni in urmă („O singură piață într-un cartier cit un oraș") se sugera, între altele, ca pînă la dezvoltarea de noi piețe în cartierul Drumul Taberei — cu o populație cit a Brașovului — edilii să ia măsuri pentru mai buna folosire a spațiilor e- xistente, pentru mai buna organizare a activității ' ‘ ’legume actualul pieței.A fost siderație rință 7 După primele reacții ale edililor, cetățenii . cartierului au da. Două mari, care destinație, menajate în magazine de pîiție și „Gostat". Lucrările de extinde-

comerțului cu și fructe in perimetru alluată în con- această ce-
crezut că spații mai aveau altă au fost a-

T

sub... lacătul inerțieire a pieței, prin amenajarea de noi standuri, au continuat și ele. S-au făcut promisiuni, de asemenea, pentru crearea de noi spații. Dar, ca un făcut, după un timp, bunele intenții au fost uitate și puținele reușite... abandonate. Pentru că, iată, magazinul mai mare spațiu din piață, stă de vreo 3 săptămîni închis, pentru că „n-avem personal și nu e rentabil" (declarația aparține tovarășului Florea Nuțu, responsabilul unităților „Gostat" din această piață).Despre ce nerenta- bilitate poate fi vorba într-o piață la care. apelează peste 200 000 de locuitori și unde nu există decit 3 unități de stat și cooperatiste care desfac legume și fructe 7 Este mai degrabă vor-

„Gostat", cu cel

ba de slaba preocupare pentru buna organizare a activității respectivului magazin, pentru buna folosire, în general, a spațiilor existente in piața respectivă. Un mare spațiu stă închis, în altul se vind dulciuri și cafea, deși raionul u- nitătii „Alimentara" cu același profil se află la 20 de pași ; u- nitatea „Tehnometal" este șl ea închisă, pentru că „vinzătorul e in concediu", cofetăria se află in... deratizare, iar zona de standuri nu poate fi folosită seara decît la lumina felinarelor. Pe bună dreptate, cetățenii afirmă că aici, in piața din Drumul Taberei, „Mercur" zace mai mult zăvorit sub... lacătul inerției. Pînă cind 7
C. PRIESCU

„Luati loc, vă rog. Dacă pute#44— Ocupați loc la mese, pe scaune. Nu servim la bar...Consumatorii, disci- Flinați, „se execută", n definitiv, este mai comod să stai la o masă, să fii servit >,pe tavă", decît să te înghesui pentru o halbă de bere la bar. Dar. val, scaunele de la mesele terasei „Sova- ta“. din frumoasa stațiune cu același nume, sînt foste... scaune, ajunse intr-o stare de nefolosit. Dar hai să zicem că dai de unul mai zdravăn și te așezi. Stai și aștepți o halbă de bere o ju

mătate de oră și chiar mai mult. Dar nici ospătărițele — care nu se grăbesc cu servitul — nu sînt scutite de surprize. Din cauza pavajului terasei, deteriorat, se clatină, varsă paharele sau le sparg. Surprinde neplăcut acest lucru, avind in vedere că terasa „Sovata" este o unitate foarte solicitată de turiști. Ca să nu mai spunem că în apropiere se află și autogara de călători.Dar situația scaunelor ca și a serviciilor nu este prea strălucită nici la Terasa Tu

rist, nici la grădina de lingă lacul „Ursu", a- flată in plin centrul stațiunii.Citind aceste rin- duri, veți spune, desigur. că vremea teraselor și a grădinilor de vară este pe sfîr- șite. Așa este. Dar poate că a sosit și vremea ca tovarășii din conducerea întreprinderii balneare Sovata și de la Oficiul județean de turism Mureș să se apuce să le repare. Măcar pentru la vară.
Al. MUREȘAN

Oameni ai muncii la odihnă 
și tratamentSi în acest an. prin grija sindicatelor, numeroși oameni ai muncii și-au petrecut concediul de odihnă la munte și la mare, în stațiuni balneoclimaterice dintre cele mai cunoscute. Datorită dezvoltării bazei materiale prin darea în folosință a unor noi unități hoteliere și sanatoriale, prin modernizarea capacităților de cazare existente a sporit numărul celor care au beneficiat de bilete de trimitere la odihnă sau tratament prin sindicate. în primele opt luni ale anului,

364 000 de oameni ai muncii au fost oaspeții celor mai renumite stafiuni din țară. Dintre aceștia, peste 220 000 au fost trimiși să-și îngrijească sănătatea în moderne complexe sanatoriale construite în preajma izvoarelor termale, de ape minerale sau a altor factori terapeutici naturali. Mai bine de 76 000 de oameni ai muncii au fost îngrijiți în complexele sanatoriale și în unitățile proprii ale sindicatelor. (Ro- dica Șerban).

De laAsigurărilor de o asigurare nu-/ Administrația Stat a introdus mai pentru copil și tineretul studios, denumită „Asigurarea complexă a elevilor și studenților".Această formă de asigurare combinată cuprinde în același contract :— cazurile de accidente ale e- levului sau studentului, pentru sume asigurata de pînă la 18 000 de lei, diferențiate în funcție de urmările accidentelor ;— cazurile de pagube produse de incendiu, de unele calamități ale naturii ori de furt prin e- fracție, la bunurile asigurabile (îmbrăcăminte, obiecte de sport șl de voiaj etc.) luate de elev sau student oriunde în afara domiciliului, pentru suma asigurată de 2 000 de lei ;— cazurile de răspundere civilă legplă care decurg din deteriorarea sau distrugerea unor bunuri din vina elevului sau studentului, pentru pagube de peste 100 de lei pînă la 2 000 de leiTÎRGU MUREȘ
//

ADASAdministrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri și sume asigurate ca urmare a e- venimentelor asigurate produse in timpul valabilității contractului de asigurare, în orice loc și cu orice ocazie, inclusiv în timpul vacanțelor.în cazurile de Invaliditate permanentă parțială se plătește o parte din suma de 12 000 de lei prevăzută pentru cazurile de invaliditate permanentă totală, corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, majorată cu 25 la sută.Durata asigurării este de 6 luni sau de 1 an (la alegere).Costul asigurării este foarte convenabil : 1 leu pe lună pentru toți elevii și studenții.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări, elevii se pot adresa responsabililor cu asigurările, a- genților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

Grigore Nodiș, președintele Consiliului orășenesc al sindicatelor Toplița. județul Harghita : în urma propunerilor făcute de cetățeni, în special de numeroși vizitatori ai stațiunii Borsec, biroul executiv al Consiliului orășenesc al sindicatelor Toplița și conducerea* autobazei I.T.A. din localitate au solicitat întreprinderii de transporturi auto Harghita și centralei de resort să înființeze o cursă rapidă de autobuze pe traseul Borsec Băi — București, cu oprire în localitățile mai importante de pe acest parcurs.Conducerea C.T.A. București s-a dovedit receptivă doar pe jumătate la propunerea noastră, apro- bind înființarea cursei numai temporar în lunile iulie și august și interzicînd, totodată, opririle, in

. nu soluționeazăorașele Sfîntu Gheorghe, Brașov, Cîmpina, Ploiești. Această cursă s-a dovedit rentabilă chiar din primele zile, fiind solicitată de foarte multi cetățeni. Așa că nu înțelegem de ce conducerea centralei de resort a a- probat funcționarea sa doar temporar și cu restricțiile menționate mai sus in ce privește opririle. în- trucît traseul este necesar pentru mai buna servire a publicului călător, solicităm conducerii C.T.A. București să reanalizcze cu mai multă receptivitate propunerea cetățenilor și să aprobe ca această cursă rapidă să circule în continuare, cu opriri și in orașele amintite. Sperăm că de această dată solicitudinea nu se va mai opri la jumătatea drumului.
artificialeGrădinile 

ale bunilor gospodariMihai Chirvase, maistru la întreprinderea de rulmenți Bîrlad : An de an, zestrea edilitară a municipiului nostru a crescut, s-au înălțat noi blocuri de locuințe, noi edificii social-culturale. Anul acesta s-a conturat noul ansamblu de locuințe din zona gării, s-au construit noi blocuri pentru muncitori în apropierea platformei industriale din localitate, iar în centrul civic constructorii grăbesc lucrările de finisare complex comercial niveluri.De asemenea, nu cu mult timp în urmă, in partea de nord a ora-
la un modern cu mai multe

șului s-a început construcția unei sere cu o suprafață de 12 ha. Colectivul șantierului nr 2 construcții industriale s-a angajat ca primele 6 ha de sere, în care se vor cultiva legume timpurii și flori, să fie date in exploatare încă in acest an. Astfel, piața va cunoaște o mai bună aprovizionare, noi, cetățenii, vom putea beneficia de mai multe legume, vom găsi în permanență flori. La realizarea serelor, primul obiectiv de acest fel din județ, își aduc contribuția și Trustul de instalații-montaj Iași, întreprinderea de rulmenți Bîrlad, precum și cetățenii municipiului.
Pietriș zburător?Ing. I. Lăsat, directorul întreprinderii de construcții montaj minier Petroșani : Pentru a ne putea înscrie în graficele de execuție a lucrărilor de la preparațiile Petrila, Livezeni și Coroiești, precum și de la șantierul Anina, întreprinderea noastră are nevoie de mari cantități de agregate de balastieră. Pe lîngă consumul curent, trebuie să ne asigurăm însă și stocurile necesare în perioada de iarnă (decembrie 1978 — martie 1979). în acest scop, am contractat cu întreprinderile furnizoare din cadrul Centralei de exploatare Industrială a agrega-... telor-pentrti construcții Tîrgpyiș.te • toate cantitățile de pietriș, pietriș sortat și nisip de rîu de care avem nevoie. Dar, cu toate eforturile și insistențele noastre, nu am reușit să beneficiem de o aprovizionare ritmică corespunzătoare, înregis- trîndu-se diferențe în minus față de cantitățile contractate, de zeci de mii de tone. De pildă, pentru luna septembrie a.c., întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Slatina, din totalul de 25 975 tone pietriș și nisip cu livrare de la balastiera Slătioara, a programat doar 4 000 tone.

Cum se explică nerespectarea contractelor, din moment ce Ia balastiere, așa cum am fost informați, există stocuri mari de agregate ?La indicația Regionalei C.F. Craiova, furnizorii trebuie să depună lunar pentru același contract și a- celași beneficiar două planuri de transport, unul așa-zis inițial și altul suplimentar. Dar planul de producție al furnizorilor nu este corelat cu planul de transport C.F.R. De exemplu I.E.I.A.M.C. Slatina are plan de producție 1 800 000 tone agregate de balastieră, iar contract de.-transport cu Regionala C.F. Craiovadoâr pentru. 1 000 000 tone — ca și cum pietrișul ar putea veni singur, în zbor. Așa se face că, deși balastiera Slătioara trebuia să ne livreze lunar 25 000 tone pietriș și nisip, ni s-au aprobat prin planul de transport numai 13 500 tone.Pe de altă parte, livrările ritmice sînt îngreunate și de faptul că Regionala C.F. Craiova a dispus ca navetele de trenuri formate din vagoane de mare capacitate să nu depășească limitele teritoriale pentru care are competență.Apelăm și pe această cale la forurile de resort să ne acorde mai mult sprijin pentru ca furnizorii să-și respecte integral contractele.
Pe scurt,nouă la Reșița. în1, cartierul Lunea

din scrisori• Grădiniță microraionul .. . Bîrzavei din Reșița, a fost dată in folosință o nouă grădiniță — a doua — pentru copii preșcolari. Copiii — între 3 și 5 ani — vor fi pregătiți in trei grupe distincte, după virstă. (Nicolae Brincuș, muncitor, Reșița).• Tocmai I.C.A.B. risipește apa 7 De mai bine de o lună de zile, pe Aleea Valea Florilor din cartierul Drumul Taberei se scurge la canal apă potabilă ce tișnește din pămînt de la o conductă spartă.întreprinderea de canal-apă Bucu- \ rești a fost de sute de ori anunțată

să vină să repare conducta, dar totul în zadar. (Sorin Alexandrescu, inginer, București).• Un non hotel modern la Iași, în plin centrul civic al Iașiulul — zona Palatului culturii — a început de curînd construirea unui nou hotel modern. Construcția va avea 14 niveluri și 320 de locuri în camere confortabile, un restaurant cu terasă, bar de zi, săli de recepție etc. Constructorii de la T.L.C. Iași s-au angajat să-l dea în folosință la întreaga capacitate în trimestrul al IV-lea al anului viitor. (Gheorghe Zaiț, inspector la Consiliul popular municipal Iași).

La ce restaurant vefi servi aziUneori, în glumă, Balâzs Imre, unul din responsabilii restaurantului „Mureșul" din Tirgu Mureș, se adresează consumatorilor : „Dacă nu vă plac preparatele noastre, să nu ne achitați consumația".Un astfel de „avertisment" sună foarte bine într-un local în care oamenii găsesc, practic, tot ce doresc și unde servirea civilizată și-a ciș- tigat un binemeritat renume nu numai printre tîrgmureșeni, ci și printre oaspeții care poposesc aici, tn cpndica de sugestii și reclamații citești numai cuvinte de apreciere : „Pe lîngă un meniu judicios întocmit, cu specialități ale casei, tin să remarc solicitudinea, corectitudinea și amabilitatea personalului acestei unități..." „Exprimăm mulțumiri pentru organizarea perfectă, meniul ales și atmosfera plăcută asigurată de colectivul restaurantului „Mureșul", cu ocazia unei întruniri de familie".Sînt aprecieri — adăugăm noi — Cit se poate de firești pentru întregul personal muncitor al unei unități în care grija pentru diversificarea continuă a meniurilor și servirea civilizată a consumatorilor se simte, de ani de zile, ca la ea acasă.— în fiecare zi — ne spunea Ba- lăzs Imre, om cu multă experiență in comerț — oferim, la alegere, 30 de preparate, 80 la sută fiind din producție proprie. Ușa localului nostru este zilnic deschisă de peste 1 000 consumatori de cele mai felurite vîrste, gusturi, preferințe. Iar pentru testarea preferințelor clienților ne-am făcut obiceiul de a organiza periodic expoziții de artă culinară. Dar nu expoziții de dragul expozițiilor, fie ele și cu vînzare. împreună cu sondajele pe care le întreprindem în rîndul clienților, acestea ne-au ajutat să înțelegem un lucru elementar, pe care mulți îl ignoră: clientii vin acolo

și atunci cînd știu că pot consuma azi ceea ce n-au consumat ieri sau alaltăieri.Consultînd listele de meniuri pe timp de 7 zile, aveam să ne convingem că loan Cîmpean și Papp Iosif, bucătari, maiștri în arta culinară, pregătesc zilnic cîteva zeci de feluri de mincare din preparate cu carne în combinație cu foarte bogate garnituri de legume. Să mai notăm că

avind în vedere că, de ani de zile, cei doi responsabili — Balâzs Imre și Alexandru Mureșean — servesc -ei înșiși ori de cîte ori e nevoie, cot la cot cu oamenii din echipă.— Numai prin muncă, ordine și disciplină exemplare — ne spunea Cornel Ceucă, directorul Direcției comerciale a județului — „Mureșul" a ajuns cea mai apreciată unitate de alimentație publică din Tîrgu Mureș
• „Dacă nu v-a plăcut masa, vă rugăm să nu achitați 
consumația11; dar cetățenii o achită... • Cum se trans
formă o condică de reclamații intr-o condică de bine
meritate aprecieri • La distanță de cîteva sute de 
metri pe stradă — și la depărtare de kilometri ca 

nivel de experiență

preparatele fără carne, Intr-o variată gamă sortimentală, se schimbă zilnic, astfel încit clienții localnici sau cei aflați în trecere prin oraș pot să aleagă, practic, ce le poftește inima : ciuperci proaspete, ghiveci de legume, pilaf, salate de crudități, ouâ umplute cu cașcaval. Altfel spus, bucătăria localului este o adevărată „fabrică de mîncăruri" tradiționale și specifice zonei, în care sînt rațional folosite legumele și lactatele.Lună de lună, localul își depășește planul, iar ponderea cea mai mare în totalul vînzărilor o dețin preparatele culinare. Dacă „Mureșul" a ajuns o unitate de referință în municipiu și in județ, faptul trebuie pus în egală măsUră și pe seama amabilității, solicitudinii personalului față de consumatori. Lucru explicabil,

și din județul nostru. Nu întîmplător, acum trei ani a ocupat locul I pe țară pentru buna servire și depășirea cu regularitate a planului.Iată-ne și la restaurantul „Calul bălan", tot de categoria I, ca și- „Mureșul", cu spațiu și posibilități aproape identice, situat tot în centrul municipiului, la nici 300 de metri de confratele său. Dar în ciuda celor „nici 300 de metri", distanța care le separă e imensă. De luni de zile, localul se află în renovare ! O oarecare activitate mai întîlnești doar la „pensiunea" din cadrul aceluiași local, unde Iuliana Cîmpean, bucătăreasă șefă, se străduiește să ne demonstreze, cu creionul în mînă, de ce nu au suficientă desfacere. Unul din motivele invocate se referă la deficiențele în a- provizionarea cu produse alimentare

prînzul ?"în perioada în care restaurantul pro- priu-zis („Crama") se afla in reparație. Consecința : vînzarea nu atinge zilnic nici pe aceea a unui bufet sătesc.Adevărul e că din cauza indolenței foștilor responsabili și a unor ospătari, puși pe căpătuială, „Calul bălan" a ajuns nu o dată in postura de... „bombă". Unul din cei doi responsabili, revenit la acest local, după peregrinări prin alte unități, nici nu cunoștea situația la zi cu realizarea (de fapt, nerealizarea) planului la vinzări. La I.A.P.L. aflăm că, din 1974 și pînă azi, cu excepția anului 1976, „Calul bălan" nu-și realizează, sistematic, planul la vinzări.— Cum a ajuns unitatea într-o astfel de situație 7Ni s-au adus o mulțime de argumente : că vara nu prea vine lumea, deoarece iese la aer (dar iarna 7), că unii ospătari nu manifestă solicitudine și nu au o comportare corespunzătoare (ceea ce este foarte adevărat) etc. De ce să vină consumatorii, de vreme ce nu pot servi la prînz, de pildă, decît cel mult 5—6 feluri de mincare, și acestea numai pe bază de carne 7 Nici o „specialitate a bucătarului", foarte puține supe și ciorbe ori mîncăruri de legume, nici un fel de brînzeturi. Aflăm în schimb, la forul tutelar, că atît responsabilii, cît și unii ospătari au fost schimbați în mai multe rînduri in ultimii ani...Concluzia este una singură : și in cazul „Calului bălan" trebuie acționat cu toată fermitatea, in spiritul concluziilor Consfătuirii pe țară a oamenilor muncii din comerțul socialist, căci nu se poate admite functionarea nici unei unități care nu desfășoară o activitate rentabilă.
Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteil"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolind teritoriul Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit dumneavoastră un cordial salut tovărășesc și cele mal bune urări de fericire personală și de progres continuu pentru poporul frate român.
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Primire la Consiliul de MiniștriLa 18 septembrie, tovarășul Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a primit pe ministrul comerțului și aprovizionării al R. D. Germane, Gerhard Briksa, care se află în țara noastră la odihnă.
Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării și a schimburilor de bunuri de consum dintre ministerele de comerț interior din cele două țări.(Agerpres)

Intilnire de lucru privind cooperarea româno-bulgară 
in domeniul industriei construcțiilor de mașiniîntre ministrul industriei construcțiilor de mașini al Republicii Socialiste România, loan Avram, și ministrul construcțiilor de mașini al Republicii Populare Bulgaria, Toncio Ciakîrov, a avut loc la Craiova și Reșița o întîlnire de lucru privind cooperarea în domeniul industriei construcțiilor de mașini.Cu acest prilej, au fost examinate și convenite programul de cooperare privind participarea industriilor construcțiilor de mașini din cele două

țări la realizarea Complexului hidrotehnic Turnu Măgurele—Nicopole, măsurile necesare pentru punerea în funcțiune a unităților întreprinderii comune de construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu—Ruse, pentru dezvoltarea cooperării în producția de utilaj minier, auto, mașini și utilaje pentru industria alimentară și in alte domenii de interes reciproc.La convorbiri a luat parte Petăr Danailov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 septembrie. în țari : Vremea 
va fi răcoroasă, mai ales in regiunile 
din nordul și estul țării. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi slabe locale mai 
ales in Maramureș și Moldova. La mun
te, la altitudine de peste 1 500 de metri,

lapovlță ș! ninsoare. Vintul va sufla 
moderat, prezentînd intensificări lo
cale în nordul țârii șl In zona de munte 
din sectorul nord-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 4 și 14 
grade, Izolat mai coborite tn estul 
Transilvaniei, iar cele maxime intre 14 
și 22 grade, local mai ridicate tn sudul 
țării. în București : Vremea va fi ră
coroasă, mai ales noaptea și diminea
ța. Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Temperatura tn scădere ușoară.

Vizita secretarului federal pentru 
afacerile externe al R. S. F. IugoslaviaLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, secretarul federal pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Tosip Vrhoveț, a, făcut o vizită prietenească de lucru în țara noastră in zilele de 17 și 18 septembrie 1978.în timpul vizitei, miniștrii afacerilor externe ai celor două țări vecine și prietene au efectuat un larg schimb de păreri cu privire Ia colaborarea dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, precum și în legătură cu unele probleme internaționale majore actuale.Miniștrii afacerilor externe ai Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Federative Iugosla-

via și-au exprimat satisfacția față de rezultatele convorbirilor ce au avut loc și colaborarea statornicită- între cele două ministere și au subliniat utilitatea continuării schimburilor de păreri în toate problemele de interes reciproc.
★Luni după-amiază, Iosip Vrhoveț, secretarul federal pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a părăsit Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari din M.A.E.A fost prezent Trifun Nikolici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la București.

Vizita delegației de activiști politici 
a Armatei populare coreeneGeneral-colonel Ion Coman, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul apărării naționale, a primit, luni, delegația de activiști politici a Armatei populare coreene, condusă de generalul de armată Să Ciăl, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene, care e- fectuează o vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat lntr-o atmosferă cordială, prietenească. au participat secretari ai Consiliului politic superior al armatei.De asemenea, au luat parte Sin In Ha, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene in țara noastră, și locotenent-colonelul Pak Zi Săk, atașatul militar, aero și naval coreean la București.în ctlrsul aceleiași zile, delegația de activiști politici a Armatei populare coreene a făcut o vizită la Academia militară, unde a luat cunoștință de unele aspecte ale organizării și desfășurării procesului de invăță-

mint. Oaspeții coreeni s-au întilnit, de asemenea, cu cadre și elevi din academie. Au luat cuvîntul genera- lul-locotenent Gheorghe Gomoiu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior al armatei, și generalul de armată Să Ciăl. Cu acest prilej, au fost subliniate relațiile prietenești dintre armatele celor două țări, însemnătatea deosebită a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen pentru întărirea continuă a colaborării ce se dezvoltă pe multiple planuri, inclusiv în domeniul militar, între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.

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

REVISTA COMPETIȚIILOR
• „DACIADA"—în linie dreaptă • FOTBALUL—după 5 etapeSe spune, in atletism, că alergătorii — după ce au trecut prin ultima /turnantă — au intrat in linie dreaptă către finiș. Așa se intimplă in aceste Zile și cu „Daciada" : după ce și-a consumat etapele pe unități și localități, apoi pe județe și pe zone, marea competiție națională își desfășoară acum finalele pe țară, intrind in ultima linie dreaptă la capătul căreia vom asista cu toții la acel grandios și din vreme pregătit spectacol sportiv programat la 23 septembrie pe stadionul „23 August" din Capitală.Sfîrșitul săptăminii trecute a fost, în consecință, bogat in . finale. în sportul de masă : la București — handbal și volei ; la Slatina — fotbal ; la Pitești — automobilism ; la Baia Mare — handbal ; la Tg. Jiu — triată ; la Cluj-Napoca — karting. în sportul de performanță au avut loc finalele la baschet seniori (campioane ale „Daciadei". la băieți și fete, echipele Bucureștiului) și la polo pentru juniori (campioni tinerii de la Crișul Oradea, club care an de an furnizează talente și valori in acest joc).Alte două acțiuni sportive purtînd egida marii competiții se află in curs de desfășurare : „Ștafeta Daciadei", plecată din cinci colțuri ale țării, care va străbate toate județele și va ajunge tn 23 septembrie la București ; finalele campionatelor republicane de gimnastică, începute simbătă, care se vor încheia miercuri.

★S-a mai consumat o etapă în divi- 'a națională „A“, dar nivelul ma-"ității jocurilor n-a reușit nici de tastă dată să se ridice măcar la i așteptărilor celor mai puțin exi- . iți spectatori.Steaua (4—1 cu A.S.A., venită Ia București cu o formație tînără. dar preocupată numai de limitarea scorului) a etalat, intr-adevăr, un joc spectaculos insă numai 20 de minute — timp care i-a fost suficient să se departajeze la 3 goluri. Privind evoluțiile aplaudabile ale Stelei, ne face evident plăcere — dar parcă tot nu putem scăpa de regretul că echipa noastră campioană (care are un sezon bun) a „clacat" exact în partida cea mai importantă, de la Monte Carlo. Dinamo și Sportul studențesc (1—1)

au încercat și ele ceva doar cîte o repriză, pe rînd. Iar despre partidele de la Satu-Mare (Olimpia — Gloria Buzău 1—0), Iași (Politehnica — Poli. Timișoara 0—0). Rrn. Vilcea (Chimia — S.C. Bacău 1—0) sau Tirgoviște (C.S. — U.T.A. 2—0) nici măcar atit nu se poate spune !La Pitești, interesantă a fost numai evoluția scorului (1—0 și 2—1 pentru Universitatea Craiova, 2—2 în final), căci o veche rivalitate nesportivă a întinat întrecerea. Din cite sîntem informați, reproșuri din acest punct de vedere nu se prea pot aduce gazdelor, echipa antrenorului Morin Halagian străduindu-se să nu-și păteze frumoasa firmă ce l-a conferit-o acel splendid și dătător de speranțe 3—0 reușit miercuri in fața oaspeților de la Panathinaikos. Craiovenii însă și-au cam dat în petic. Ceea ce se și explică, dacă — după insuccesul rușinos în Cupa Cupelor — nici unul dintre conducătorii echipei (unii numiți de curind, probabil toți gata să însoțească echipa în retur la Diisseldorf) nu s-au obosit să se deplaseze pînă alături, la Pitești. De unde se vede că suspendarea lui Bălăci (îndreptățită și binevenită) trebuie să aibă ecoul cuvenit nu numai în rîndul jucătorilor !Fotbal de calitate a arătat, din nou, F.C. Baia Mare la Hunedoara (1—0). Nu este prima dată cînd deja apreciatul antrenor Viorel Mateianu își aleargă „spiridușii" de-a lungul și de-a latul terenului, determinîndu-i să deseneze cu mingea pe gazon figuri geometrice dintre cele mai neaștep-

tate. Lecția pe care echipa băimărea- nă o oferă altor competitoare este lecția unui antrenor inteligent ce știe să-și transpună ideile pe teren (cu o consecvență care nu prea de mult era să-l coste chiar o sancțiune), a unor jucători disciplinați și pre- dispuși la efort fizic maxim, capabili să dea viață sistemului tactic pe care-1 experimentează de vreo doi ani de zile. De aceea, poate ar fi bine ca televiziunea să transmită mai des meciurile acestei echipe. Ar fi și spre satisfacția telespectatorilor, și spre folosul altor antrenori.în încheiere, nu se poate să nu spunem citeva cuvinte despre cei ce âu realizat scorul etapei: F.C. Bihor — Jiul Petroșani 5—0. De ceea ce ne-a fost teamă, am scăpat. Ne-a fost teamă ca nu cumva, din pricina unor insuccese de început, F.C. Bihor să revină asupra măsurilor disciplinare pe cît de drastice pe atît de binevenite și exemplare luate înainte de campionat cu trei dintre jucătorii săi valoroși. Conducerea clubului bihorean a rămas Insă consecventă și foarte bine a procedat Iar acum, iată, impasul e pe cale să fie depășit. Ceea ce va fi mai dificil la învinsa sa de duminică, Jiul Petroșani — unde concesiile față de cei ce nu se pregătesc au adus echipa într-o situație din care cu greu și cu mari eforturi va putea ieși. în ceea ce ne privește, îi dorim grabnică redresare — Insă nu pe calea concesiilor, ci a unei munci desfășurate într-o optică sănătoasă.
Gheorghe M1TRO1

Finalele campionatelor naționale de gimnasticăîn Palatul sporturilor din Capitală au continuat luni finalele campionatelor naționale de gimnastică ale „Daciadei". în proba masculină pe echipe, victoria a revenit formației Steaua (277,75 puncte), urmată de Dinamo București — (277,45 p), Clubul sportiv școlar din Sibiu — (251,15 p), Clubul sportiv școlar din Lugoj — (249,70 p) și Clubul sportiv școlar nr. 2 București — (241,95 p).La feminin, titlul a fost cucerit de

echipa Dinarno București (cu 366,80 puncte). Locul doi a fost ocupat de Clubul sportiv școlar Bacău (364,20 puncte), iar pe locul trei s-a clasat Liceul de gimnastică din orașul Gh. Gheorghiu-Dej (363,95 puncte).Astăzi, de la ora 16, are loc concursul individual compus la care participă 24 gimnaste și 12 gimnaști. Miercuri, în ultima zi, se desfășoară finalele pe aparate. (Agerpres)

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
TEHERANProfund mișcat de pierderile de vieți omenești și bunuri materiale cauzate de cutremurul distrugător din provincia Khorassan, doresc să vă exprim sentimentele mele de sinceră compasiune și să transmit, prin Maiestatea Voastră, condoleanțe familiilor greu încercate in aceste tragice împrejurări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Semnarea unui acord comercial
între România și ThailandaLuni după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe Upadit Pa- chariyangkun, ministrul afacerilor externe al Thailandei, care se află într-o vizită oficială în țara noastră.In timpul intrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării economice și a schimburilor comerciale româno-thailandeze.în aceeași zi, tovarășul Cornel Burtică și Upadit Pachariyangkun au semnat Acordul comercial între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Thailanda.La întrevedere și la semnare a fost de față Vaikundha Samruatruamphol, ambasadorul Thailandei la București.Ministrul afacerilor externe al Rc-

publicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a oferit un dineu în onoarea oaspetelui thailandez.
★Ministrul afacerilor externe al Thailandei. Upadit Pachariyangkun, s-a aflat duminică în municipiul Brașov. în cursul zilei, oaspetele, însoțit de Cornel Șandru, vicepreședinte al Consiliului popular municipal, a vizitat obiective social-culturale și turistice, monumente istorice și de artă.în onoarea ministrului afacerilor externe al Thailandei, municipalitatea brașoveană a oferit un dejun în stațiunea Poiana Brașov. Au luat parte Vaikundha Samruatruamphol, ambasadorul Thailandei în România, persoanele oficiale thailandeze și române care însoțesc pe oaspete.(Agerpres)

începerea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
româno-canadieneLa București, au început, luni dimineața, lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte româno-cana- diene pentru promovarea relațiilor comerciale și cooperării economice. Comisia examinează stadiul actual al

colaborării economice dintre România și Canada, posibilitățile lărgirii și diversificării acesteia, precum și a schimburilor comerciale. (Agerpres)
Locuri de popas pe meleaguri maramureșeneAducindu-și contribuția la valorificarea frumuseților și a tradițiilor locale, cooperația de consum din județul Maramureș a construit, în locuri pitorești, numeroase unități moderne, care cunosc o mare afluență de vizitatori.La 25 km de Baia Mare, pe muntele Gutîi, la altitudinea de 1 000 de metri, in apropierea fintînii lui Pintea, popularul erou maramureșean, se află o frumoasă unitate turistică a cooperației de consum — hanul „Pintea Viteazul", care dispune de camere confortabile, cu încălzire centrală, un restaurant și un bar de zi. în centrul orașului Tirgu Lăpuș, cooperația de consum deține un elegant hotel (60

locuri de cazare) și un restaurant. în pădurea Lăpușel, la 12 km de Baia Mare, cabana „Două veverițe", este, de asemenea, o .gazdă ospitalieră în orice sezon.în centrul vechi al orașului Sighetu Marmației, complexul turistic „Zimbrul" (hotel și restaurant) se distinge prin originalitatea construcției, a amenajărilor interioare, a ambianței specifice locului.în stațiunea balneară Ocna Sugatag, cooperația de consum a dat în folosință, nu de mult, un frumos hotel avînd 84 locuri de cazare în camere confortabile și un restaurant.în fotografie : hotelul „Lă- pușul" din Tirgu Lăpuș.

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul general al miliției — 

Direcția circulație
Centura de siguranță — 

o necesitate

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil și 

tineret. Anii de aur al comediei
10.50 In alb și negru : „Karlno" (II) 
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală : Școli șl profesii.
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Moștenire pentru viitor — St. O. 

Iosif
18,05 Dragu-mi-1 la veselie — melodii 

populare
18,90 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
19,00 Tribuna TV. Ciclul „Confruntări 

ideologice in lumea contemporană.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV : Forța opiniei pu

blice și moralitatea publică
20.30 Seară de teatru : „Constructorul 

Solness" de Henrik Ibsen. Pre
mieră TV

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.50 Film serial pentru copii : Cărțile 
junglei — episodul 4

20,15 Viața economică
20.50 Seară camerală
21,45 Telex

’ 21,50 Inscripții pe celuloid. Comunica-
L țiile șl viitorul

CRONICAPrin decret prezidențial, tovarășul Eugen Proca a fost numit în funcția de ministru al sănătății.INFORMAȚIITovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, s-a întilnit, luni, cu delegația Mișcării Democratice Portugheze, condusă de Blasco Hugo Fernandes, membru al Biroului Comisiei naționale, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S.Cu acest prilej, s-a realizat o informare reciprocă privind preocupările actuale ale Frontului Unității Socialiste și respectiv Mișcării Democratice Portugheze, au fost abordate aspecte ale întăririi în continuare a colaborării dintre cele două organisme politice, în spiritul prieteniei care leagă popoarele tomân și portughez, în interesul securității, cooperării și păcii pe continentul european și în întreaga lume.întilnirea a decurs într-o atmosferă prietenească, cordială.
★Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație economică guvernamentală din Malayezia, condusă de Datuk Lew Sip Hon, ministru adjunct al comerțului și industriei.La aeroportul ptopeni, oaspeții au fost salutați de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, de alte persoane oficiale.
★La invitația Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, luni după-amiază a sosit in Capitală o delegație a Tribunalului Suprem al Republicii Democrate Germane, condusă de dr. Heinrich Toeplitz,’ președintele tribunalului, care face o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Justin Grigoraș, președintele Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România, de alte persoane oficiale.Au fost de față dr. Siegfried Bock, ambasadorul R.D. Germane la București, și membri al ambasadei.
★Luni, la Petroșani s-a deschis Festivalul filmului documentar „Valea Jiului — ’78". Festivalul a fost inaugurat cu filmul „O viață închinată fericirii poporului" — omagiu cinematografic dedicat tovarășului Nicolae Ceaușescu.
★între 13 și 18 septembrie a.c., Universitatea din Galați a găzduit o consfătuire privind perfecționarea construcției uneltelor și a tehnicii de pescuit, la care au participat specialiști din institute de cercetări și întreprinderi productive de profil din R. P. Bulgaria, R. D. Germană, U.R.S.S. și din țara noastră.

★Luni, în Capitală s-a încheiat faza republicană a concursului grupelor sanitare, formațiuni voluntare ale Crucii Roșii din țara noastră, manifestare mareînd deschiderea „Săp- tămînii Crucii Roșii". Juriul a acordat premii grupelor sanitare din județele Bacău, Timiș, Sălaj și Prahova, precum și .12 mențiuni.

„VISION"

Alimentația nerațională comportă 
serioase riscuri 

pentru sănătatea omului

IN C• Pe stadionul „1 Mai" din Slatina s-a desfășurat in perioada 15—17 septembrie etapa finală la fotbal, categoria peste 19 ani, in cadrul „Daciadei". Au luat parte reprezentative din 8 județe ale țării calificate la fazele zonale. în finală s-au întilnit reprezentativele județelor Alba și Galați. Au ciștigat jucătorii gălățeni cu 1—0. (Emilian Rouă).O Duminică s-a încheiat la Tg. Jiu campionatul național sătesc de trintă, competiție desfășurată in cadrul „Daciadei", care, in etapele de masă, a reunit peste 22 000 de tineri din localitățile rurgle. Etapa finală, urmărită de peste 5 000 de iubitori ai sportului din Tg. Jiu, a fost cîști- gată de reprezentanții județului Neamț, urmați de cei ai județelor Gorj și Mehedinți.• Sub egida „Daciadei", duminică va avea loc tradiționala competiție automobilistică „Marele premiu al Bucureștiului", ultima etapă a campionatului național de viteză pe circuit. întrecerile — organizate de filiala municipală A.C.R. (prin comisia de automobilism și karting) și Consiliul popular al sectorului II, in colaborare cu asociația sportivă „U- nirea tricolor" — se vor desfășura pe traseul special de pe platforma Pipera — Toboc (șos. Petricani).• Ieri, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, s-a disputat medul internațional amical de fotbal dintre echipa Dinamo București și selecționata Republicii Populare Congo. Jocul s-a Încheiat cu un rezultat de egalitate : 2—2 (1—1). Au marcat Dragnea, Dudu Georgescu, respectiv Ganga șl Domba.• în Capitală a sosit selecționata de box a S.U.A., care, după cum s-a mai anunțat, va susține trei meciuri în compania reprezentativei țării noastre. Prima intilnire va avea loc joi, de la ora 18, pe ringul Palatului sporturilor din Capitală. Apoi, bo-

ÎTEVA RÎNDURIxerii americani vor evolua la 24 septembrie la Galați (ora 10,30) și la 28 septembrie la Constanța (ora 18,30).In cursul zilei de ieri, echipa de box a S.U.A. a susținut un antrenament. în vederea acestor întîlniri antrenorii echipei noastre, prof. Eustațiu Mărgărit și Ion Popa, au alcătuit un lot lărgit din care fac parte, printre alții, Al. Turei, Niță Robu, Dinu Teodor, Vasile Neagu, Haralambie Sultan, Simion Cuțov, Carol Hajnal, Ion Vladimir, Ion Miron, Valentin Silaghi, Constantin Donici, Valentin Vrînceanu, Sandu Tîrîlă, Ion Cio- chină etc• Patinoarul „23 August* din Capitală va găzdui miercuri, 20 septembrie, la ora 18,00, primul meci dintre echipele Steaua București și Spartak Levski Sofia, contind pentru turul I al „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață.• Turul ciclist al Bulgariei a continuat cu desfășurarea etapei a 2-a :

Trojan—Gabrovo (148 km), care a fost cîștigată de cehoslovacul Kvetan cu timpul de 4h 07’33”. Etapa a 3-a, disputată contra-cronometru individual (4 000 m), a revenit bulgarului Fortunov. Ciclistul român Mircea Romașcanu a ocupat locul 7. în clasamentul general individual conduce Barinov (U.R.S.S.).• Echipa Explorări Bala Mare s-a calificat pentru semifinalele turneului internațional masculin de volei de la Tourcoing (Franța), în care va evolua alături de selecționate din o- rașele Bratislava. Wroclaw și Plovdiv.• La Buenos Aires vor începe la sfîrșitul acestei săptămini întrecerile pentru turneul internațional de tenis „Obras ’78“. La turneu vor participa cunoscuții jucători Jimmy Connors, Bjrtrn Borg, Ilie Năstase și tî- nărul tenisman argentinian Jose Luis Clerc.

Deși folosirea centurii de siguranță nu constituie încă o obligație prevăzută anume în actualul Regulament de circulație, ea și-a dovedit pe deplin necesitatea. Cercetările efectuate pe plan național și internațional a- testă faptul că mai mult de jumătate din numărul șoferilor și pasagerilor care au decedat în urma accidentelor de circulație ar fi rămas in viață dacă purtau centurile de siguranță. Este cunoscut că omul, în cazul unor izbiri violente, poate anihila, spriji- nindu-se cu brațele, doar o mică parte din forța șocului, pe cînd un autoturism, la numai 40 km pe oră, dezvoltă în cazul unei coliziuni O energie de peste 1 800 kg'forță., în cazul folosirii centurii de siguranță, aceasta preia diferența de forță, prevenind izbirea ocupantului mașinii de autovehicul.în cursul unei acțiuni desfășurate pe drumurile publice din cinci județe ale țării, la începutul acestei luni, au fost întîlnite numeroase mașini ai căror pasageri, prevăzători, purtau centuri de siguranță : 13-B- 4643 ; ll-B-637 ; l-Is-8543, l-Ms-1874. Dar au fost multe, foarte multe mașini in care, deși existau centuri de siguranță, acestea erau nefolosite : l-If-883 ; 1-G1-554, 3-Bv-622, 1-Vn- 348...Este în interesul fiecărui conducător auto, profesionist sau amator, al fiecărui pasager să folosească centura de siguranță.
„Corpurile străine" 

din mijlocul drumurilorCîți dintre noi — conducători auto sau pasageri — n-am întilnit, pe dru-

murite publice, inclusiv pe cele cu traficul cel mai intens, diferite „corpuri străine" aruncate sau lăsate a- colo din neglijență. într-un raid- anchetă întreprins la începutul acestei luni prin cîteva județe au fost întîlniți, pe partea carosabilă a drumurilor, tot felul de bolovani, cărămizi, curele de transmisie rupte, folii de polietilenă, lemne, prăci, cauciucuri uzate, felii de pepene, bulgări de pămint, coceni, baloturi de paie etc. Firește, întreținerea drumurilor cade în sarcina organelor de resort, dar constituie și o datorie morală a fiecărui conducător auto, care ar putea — atunci cînd întilnește asemenea obstacole — să oprească un minut sau două să le înlăture, aducindu-și astfel contribuția la asigurarea cursivității și siguranței circulației. Dacă măcar unul din sutele de conducători auto ar fi oprit să-l înlăture, în doc să-l ocolească, sacul de polietilenă căzut dintr-un camion în mijlocul șoselei Buzău-Rm. Sărat nu s-ar mai fi produs, în seara zilei de 1 septembrie, un accident care se putea solda cu urmări dintre cele mai grave. Zărind prea tirziu, la lumina farurilor, sacul cu pricina și încercînd să-l ocolească, șoferul Gheorghe Mercan de la I.T.B. a virat mult spre stînga și s-a răsturnat, scăpînd. cum se zice, „ca prin minune" cu viață. După cum, o piatră de pe șosea, antrenată de roțile autobuzului 31-MM-6161, a izbit și a făcut zob parbrizul autoturismului l-B-7782,Aceste două exemple, ca și altele atestă, o dată mai mult, pericolul real pe care-1 prezintă „corpurile străine" de pe șosele. De aici, obligația tuturor factorilor cu atribuții și răspunderi în acest scop, ca și a fiecărui conducător auto să ia toate măsurile pentru înlăturarea lor în timp util.

Parafrazînd o veche zicală, s-ar putea spune că „obezitatea este mama tuturor bolilor", fiindcă ea constituie un mediu predilect unde se dezvoltă dereglările care afectează sănătatea omului. Cu toate acestea. și în ciuda riscului iminent la care se expun în majoritatea cazurilor, obezii sînt ultimii care își dau seama de gravitatea situației. Ca și fumătorul înrăit, obezul își spune sie însuși și cui vrea să-1 asculte că, in ziua cînd își va propune, va scăpa de kilogramele suplimentare. Dar problema nu este să-și propună așa ceva, ci cînd anume. Și de multe ori acest „cînd" vine prea tirziu.„Obeză este orice persoană care depășește cu zece la sută greutatea sa ideală" — spunea endocrinologul mexican Jorge Gonzalez Barranco, specialist în probleme de obezitate la Institutul național de nutriție. în afară de meritele sale științifice, Barranco dispune și de o cunoaștere „practică" a problemelor persoanelor supraponderale : cu ani în urmă a- junsese el însuși să depășească 100 de kilograme. Dar, într-o zi, și-a dat seama nu numai că își periclita sănătatea, ci și că nici un pacient nu-i va asculta recomandarea de a se supune la o cură de slăbire. Așa că a început prin autotratament și, în mai puțin de un an, a eliminat 25 de kilograme. Acum a ajuns la greutatea sa ideală și, cu siguranța pe care i-o dă disciplina științifică pe de o parte, ca și experiența practică pe de altă parte, îi determină pe mulți o- bezi să treacă la un regim adecvat de slăbire, ceea ce, după părerea sa, înseamnă sănătate și vigoare. Iată citeva considerații ale sale asupra obezității, împărtășite in cursul unui interviu.Deși nu a fost considerată drept boală, întrucît nu reunește caracteristicile stricte pentru o asemenea clasificare, studii recente și referiri ale diverșilor cercetători din domeniul medicinei sint de părere că o- bezitatea constituie „o stare de sănă-

tate" apropiată de ceea ce numim boală. Ea creează multe probleme in toate aspectele economiei organismului, îndeosebi tulburări în metabolismul zahărului. Din o sută de indivizi bolnavi de diabet, nouăzeci sint sau au fost obezi. Asta nu înseamnă că obezitatea ar cauza diabetul, dar o asemenea constatare permite să se deducă rolul important pe care îl joacă excesul de greutate. Probabil că dacă unii pacienți nu ar fi fost „grași", nu ar fi ajuns să sufere de această boală. Pe de altă parte, scăzînd în greutate, individul reușește să-și îmbunătățească foarte mult metabolismul zahărului.Obezitatea mai creează probleme cardiovasculare și de respirație. Presiunea arterială înaltă este mai frecventă la obezi decit la persoanele cu greutate normală. Tulburările respiratorii sint, de asemenea, frecvente la persoanele obeze. Cum individul de acest tip trebuie să mobilizeze o cantitate mai mare de grăsime la nivelul toracelui, organismul produce mai mult sînge' — sporesc globulele roșii — pentru a putea transporta oxigenul. Acest lucru face ca sîngele să devină mai „gros", ceea ce duce la embolii, tromboze etc. Și infarctul miocardului este mai frecvent la obezi, fiindcă sporirea cantității de grăsime în organism nu numai că dă naștere unor probleme mecanice care afectează cordul, ti face, totodată, să crească procentul de colesterol. Așa că persoana obeză riscă constant să sufere de infarct sau insuficiență coronariană, pe lîngă necazuri vasculare — de șase-șapte ori mai frecvente decit la cei cu greutate normală. Lanțul afecțiunilor legate de obezitate continuă: excesul de kilograme poate cauza probleme în ce privește articulațiile, duce la formarea de calculi la vezică, la sporirea acidului uric etc. Pe lingă acestea, in general, orice fel de boală devine mai complicată la o persoană cu exces de greutate.
cinema

• Drum fără Întoarcere : VIC
TORIA — 9 ; u,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.15
• Nemuritorii — 9,15 : 11,30 ;
13,45 ; Reportaj despre fericire
— 18 ; 18.15 ; 20,30 : CENTRAL
• Ghinionistul : SCALA — 9 ;
11.15 : 13.30 : 15,45 ; 18 : 20.30, CA
PITOL — 9,15 : 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, la grădină - 19,15 
GRADINA DINAMO — 19,15, FA
VORIT — 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15
• Prietena noastră veverița : 
FAVORIT — 9
• Fiul feței palide : BUCUREȘTI
- 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30

• Revanșa : PATRIA — 9 : 11.15 ;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 : 20.30;
GLORIA — 9 : 11,13 ; 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20,15, MODERN — 9 ; 11,15 ;
13.30 j 15,45 ; 18 ; 20.15, la grădină
- 19.
• Nu vreau să mă tnsor : TIM
PURI NOI — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15
• Cele 12 munci ale Ini Asterix
— 9,15 ; 10,45 ; 12,15 : 13.45 ; 18 : 
20 ; Un pod prea îndepărtat — 
15 30 ; DOINA
• AI treilea jurămint : LUCEA
FĂRUL - 8,45 ; 11,30 ; 14.15 ;
17,15 ; 20, la grădină — 19.45,
FESTIVAL - 9 ; 11,45 ; 14.30 ;
17,15 ; 20. FEROVIAR — 9 ; 11,45 :
14.30 ; 17.15 ; 20.
• Curierii diplomatici roșii : BU- 
ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15

• Orchestra ambulantă : EXCEL
SIOR — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină — 19
• Mica sirenă: EXCELSIOR — 9
• Aventurile lui Don Juan : CI
NEMA STUDIO — 10 ; 12 : 14 : 16; 
18 ; 20, FLOREASCA — 15,30; 18; 20. 
GRADINA FESTIVAL — 19
• Haiducul cu ochii ca stelele : 
FLOREASCA — 10
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : BUCEGI - 9 ; 
11 ; 13 ; 15.30 ; 17,45 ; 20. la gră
dină - 19,30
• Soțul meu t GRI VITA — 9 ; 12: 
16 ; 19, GIULEȘTI — 12 ; 16 ; 19, 
VOLGA - 9 ; 12 ; 16 : 19
• Aventurile maimuței Nuky : 
GIULEȘTI - 9
• întoarcerea proscrișilor : LIRA 
— 15.30 ; 18 ; 20
• Melodii, melodii — 11,15 ; 13.30;

15,45 ; 18 ; 20, Nicolas Nickleby — 
9 : MUNCA
• Capcana din munți : TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,13. 
FLAMURA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Un comisar acuză : FLAMURA 
— 9
• Profetul, aurul și ardelenii ! 
FERENTARI — 15 ; 17.15 ; 19,30
• Un om cu Idei : EFORIE — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 : 20.30
• Un om pe care nu trebuie să-I 
uităm : DRUMUL SĂRII — 16 ;
18 ; 20
• Corsarul din Insulă : COTRO- 
CENI - 11,13 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 
20,15, DACIA — 9 ; 11.15 : 13,30 : 
15,45 ; 18 : 20
• Urmăriți fără vină : COTRO- 
CENI - 9
• Avaria : MIORIȚA — 9 : 11 :
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. ARTA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15

• Mama : VIITORUL — 15.30 ; 
17,45 ; 20
• Comedie mută *77 —10 ; Visul 
roz — 16 ; 18 ; 20 : PACEA
• Ținutul uitat de timp — 10 ; 16. 
Plopii de la marginea satului — 
18 ; 20 ; COSMOS
• Septembrie : POPULAR — 16 ; 
18 ; 20
• Mark polițistul la Genova : 
FLACĂRA — 9.30 ; 11,30 ; 13.30 : 
16 ; 18 ; 20, la grădină — 19
• Colonel in rezervă — 18 ; 20,
Pinocchio - 16 ; PROGRESUL
• Nimeni nu aleargă mereu : 
GRADINA ARTA — 19
• Brigada specială : GRADINA 
BUZEȘTI - 19,30
• Evadatul : GRADINA LIRA — 
20
• Jandarmul la plimbare : GRĂ
DINA PARC-HOTEL - 19.15
• O fată aproape cuminte: GRA
DINA TITAN - 19,30.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la sala 
Operei Române) : Spectacol sus
ținut de Teatrul Academic de 
Operă și Balet „S. M. Kirov" 
din Leningrad cu baletul „Gi
selle" — 19,30
O Teatrul Național București 
(sala micâ) : Generoasa fundație 
— 19,30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 20.
• Teatrul de operetă : Voievo
dul țiganilor — 19.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30 : (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19,30

• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19.30
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru): Familia Tot — 19,30; (sala 
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goethe — 19
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Goana — 19.30
• Teatrul evreiesc de stat : 
Muniș — 19,30
• Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista tn 
luna de miere — 19.30
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Po
veste de iubire — 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bun venit la Rapso
dia - 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17
• Circul București : Divert!, 
circ — 19,30.
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ATENAîncheierea reuniunii tripartite 
de la Camp David

• Semnarea documentelor adoptate ® Declarații ale celor trei 
participant!WASHINGTON 18 (Agerpres). — Duminică s-au încheiat la Camp David convorbirile la care au participat președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, primul ministru al Israelului, Menahem Begin, și președintele S.U.A., Jimmy Carter.La Încheierea convorbirilor, la Casa Albă a avut loc duminică seara o ceremonie televizată, în cadrul căreia președintele Anwar El Sadat șl premierul Menahem Begin au semnat două documente : „Cadrul pentru pace în Orientul Mijlociu" și „Cadrul pentru încheierea unui tratat de pace între Egipt și Israel".Primul document arată direcțiile In care trebuie călăuzite eforturile pentru pace în Orientul Mijlociu, subliniind că baza acesteia trebuie să fie rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, în toate prevederile lor. Părțile recunosc că pentru ca pacea să dureze, aceasta trebuie să implice pe toți cei care au fost cel mal profund afectați de conflict. Documentul menționează că Egiptul, Israelul, Iordania și reprezentanții poporului palestinian trebuie să participe la negocierile pentru soluționarea problemei palestiniene în toate aspectele sale.Documentul prezintă în detaliu principiile ce trebuie să guverneze negocierile referitoare la malul occidental al Iordanului și teritoriul Gaza : asigurarea unui transfer pașnic și în ordine al autorității, luîn- du-se in considerare preocupările pentru securitate ale tuturor părților ; aranjamente de tranziție pentru o perioadă care să nu depășească cinci ani ; administrația militară și civilă israeliană va fi retrasă de îndată ce o autoritate de autoguvernare va fi aleasă în mod liber de locuitorii acestei zone; va fi efectuată o retragere a forței armate israeliene și va avea loc o redesfășurare a forțelor israeliene rămase în puncte de securitate specificate: perioada de tranziție de cinci ani va începe în momen

Primele victime ale șomajului devin, de regula, in țările capitaliste occidentale, muncitorii străini și femeile. 
Din 100 de muncitori rămași fără slu|be, 53 sint femei sau tinere fete. Demonstrația care a avut loc zilele 
trecute la Mainz (R.F.G.) a exprimat hotărirea oamenilor muncii de a acționa în comun pentru apărarea 
dreptului la muncă, constituindu-se in același timp într-o manifestație de solidaritate intre muncitorii vest- 

germani și cei străini

IN AJUNUL DESCHIDERII SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

Pe agenda de In a forași mondial al națiunilor- 
probleme cardinale ale contemnoraneitâtîiLa sediul Națiunilor Unite de pe East River se pun la punct ultimele detalii pentru debutul noii sesiuni — a XXXIII-a — a Adunării Generale, ale cărei lucrări se deschid marți după-amiază. Mai mult ca oricind, dezbaterile acestei înalte tribune politico-diplomatice, de la care se face auzit glasul reprezentanților a 150 de state (chiar în prima zi va fi primit cel de-al 150-lea stat-mem- bru — Insulele Solomon), vor fi urmărite, fără îndoială, cu deosebit interes de opinia publică mondială. Pornind de la cerințele majore ale situației internaționale, de la rolul in continuă creștere ce revine O.N.U. in soluționarea problemelor cardinale ale contemporaneității. omenirea așteaptă ca noua sesiune să marcheze un pas important pe .calea consolidării păcii, dezvoltării colaborării fructuoase intre toate națiunile, in interesul progresului general.în aceste zile, in marele hol al clădirii Adunării Generale sint deschise două expoziții : una consacrată dezarmării, cealaltă — luptei împotriva politicii de apartheid, oricăror forme de asuprire. Ambele constituie, indirect, o prefațare a viitoarelor dezbateri. Pentru că pe agenda provizorie a sesiunii, care cuprinde deocamdată 131 de puncte (ea urmează să fie completată in cursul dezbaterilor), au fost înscrise principalele teme în jurul cărora gravitează interesele majore ale statelor : imperativul dezarmării generale, in primul rind nucleare, instaurarea noii ordini economice internaționale și lichidarea decalajelor economice, promovarea relațiilor internaționale noi. democratice, soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a diferendelor, creșterea rolului O.N.U., intensificarea luptei de eliberare a popoarelor din Namibia, Rhodesia și Africa de Sud, necesitatea lichidării ultimelor rămășițe ale colonialismului, a politicii de apartheid, cooperarea tehnică între țările în curs de 

tul instalării autorității de autoguvernare ; cit mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de trei ani de la începerea perioadei de tranziție, vor avea loc negocieri pentru stabilirea statutului definitiv al malului occidental și al Gâzei și a raporturilor lor cu vecinii, precum și pentru încheierea unui tratat de pace între Israel și Iordania pină la sfîrșitul perioadei de tranziție.Soluția rezultată din negocieri, sa relevă în document, trebuie să recunoască drepturile legitime ale poporului palestinian și cerințele sale juste. Palestinienii vor participa la determinarea propriului lor viitor.Un alt capitol al documentului menționează că Egiptul și Israelul vor negocia pentru a încheia, în termen de trei luni de la semnarea acestui cadru, un tratat de pace între ele, in- vitînd, totodată, celelalte părți la conflict să procedeze simultan la negocierea și încheierea unor tratate de pace similare.Cel de-al doilea document prevede retragerea Israelului din Sinai, în două etape. Israelul, se menționează, va efectua o primă retragere substanțială într-o, perioadă de trei — nouă luni, după semnarea tratatului de pace. Retragerea definitivă a trupelor israeliene din Sinai va avea loc în termen de 2—3 ani. între cele două țări vor fi stabilite relații, inclusiv diplomatice, după prima retragere israeliană.Prezentînd rezultatele convorbirilor, președintele Jimmy Carter- a apreciat, în cadrul ceremoniei televizate, că acestea constituie „o realizare semnificativă pentru cauza păcii". și că „trebuie să recunoaștem substanțialele realizări obținute".„Acordurile de la Camp David oferă bazele pentru progres și pace în Orientul Mijlociu". Totodată, a arătat președintele S.U.A., „există o problemă asupra căreia nu a fost realizat acordul : Egiptul declară că acordul pentru înlăturarea așezărilor is

dezvoltare, știjnța și tehnologia in slujba dezvoltării, problemele alimentației, colaborarea statelor în domeniul social-umanitar.O expresie semnificativă a hotărî- rii țării noastre de a participa activ la dezbaterea acestor probleme o constituie faptul că numele României este întilnit in repetate rinduri în cele 277 pagini ale agendei preliminare a sesiunii, ceea ce denotă o prezență dinamică, preocuparea de a-și aduce, alături de celelalte state-membre, contribuția la bunul mers al activității forultri mon-
— De la trimisul nostru —

dial, la obținerea unor rezultate fructuoase. corespunzător aspirațiilor popoarelor.Reprezentanților statelor le revin sarcini deosebit de importante in stabilirea modalităților de pregătire și desfășurare a viitoarei sesiuni speciale la nivel înalt a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale, prevăzută a avea loc in 1980 și care urmează să facă o evaluare a progreselor realizate în edificarea unei lumi mai bune și mai drepte și, totodată, să adopte noua strategie internațională a dezvoltării. împreună cu țările în curs de dezvoltare membre ale „Grupului celor 77", cu țările nealiniate, România, care a adus o contribuție de seamă la elaborarea conceptului noii ordini economice internaționale, va acționa intens pentru buna pregătire a sesiunii speciale.De asemenea, în legătură cu problema traducerii in practică a recomandărilor și măsurilor preconizate în documentul final al recentei sesiuni speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării se cuvine arătat că tematicii dezarmării noua sesiune 

raeliene de pe teritoriul egiptean constituie o condiție pentru un tratat de pace ; Israelul declară că problema așezărilor israeliene trebuie să fie soluționată în cursul negocierilor de pace. Este o deosebire substanțială, în următoarele două săptămîni, Knesseth-ul va decide asupra problemei acestor așezări".„îmi exprim speranța — a conchis președintele Carter — că înțelepciunea și clarviziunea care au contribuit la succesul acestei intîlniri îi vor călăuzi pe conducătorii Egiptului și Israelului, precum și pe conducătorii tuturor națiunilor pentru a continua progresul spre pace".Președintele Anwar El Sadat a apreciat : „Semnarea cadrului pentru o reglementare globală de pace are o semnificație ce depășește cu mult evenimentul. Decizii importante vor trebui să fie adoptate in săptămînile pe care le avem în față, dacă vrem să continuăm pe calea spre pace. Noi am reafirmat încrederea poporului palestinian în idealul păcii".„Am părăsit Camp David cu un sentiment reînnoit de speranță și însuflețire. Să ne angajăm să facem din spiritul de la Camp David un nou capitol în istoria națiunii noastre" — a conchis președintele Sadat.Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, a apreciat că prezența președintelui Sadat și a sa la Camp David a fost „prin ea însăși o mare realizare". Premierul israelian a relevat, totodată, că „trebuie încă să mai parcurgem o cale pînă cînd vom semna tratatele de pace. Președintele Sadat și cu mine ne-am promis unul altuia că o vom face în decurs de trei luni. Noi — a conchis Menahem Begin — trebuie să continuăm să lucrăm în înțelegere și în prietenie, cu bunăvoință. Vor fi încă probleme de soluționat, Camp David dovedește însă că orice problemă poate fi soluționată dacă există bunăvoință, înțelegere și înțelepciune".

îi rezervă nu mai puțin de 16 puncte pe agenda sa. Este o dovadă in plus a preocupării popoarelor de a se acționa in direcția înfăptuirii dezideratului dezarmării, ținindu-se seama de efectele dezastruoase ale cursei înarmărilor, atit de sugestiv înfățișate și de expoziția „Dezarmare acum !“, prezentată în holul clădirii de pe East RiJer. în ceea ce o privește, România consideră că acest prim pas, pe care l-a constituit sesiunea specială, trebuie să fie urmat de alții în direcția trecerii la măsuri efective de oprire a cursei înarmărilor, de înfăptuire treptată a dezarmării, și în primul rind a celei nucleare.Este, de asemenea, cunoscută poziția țării noastre în problemele privind lichidarea definitivă a colonialismului, stingerea conflictelor dintre state, angajarea mai fermă a O.N.U. în soluționarea pe cale politică a situațiilor din Orientul Mijlociu, Cipru, Africa australă și din alte părți ale lumii — teme care figurează, de altfel, la mai multe puncte de pe agenda sesiunii. Un capitol special în dezbateri îl va ocupa problema întăririi rolului O.N.U., care, după cum se știe, figurează pe agenda sesiunilor organizației, ca urmare a propunerilor avansate de România.După cum se poate vedea, fiecare din temele menționate constituie probleme majore aie omenirii, care se cer soluționate prin contribuțiile constructive și eforturile conjugate ale tuturor statelor. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, organizația Națiunilor Unite oferă „cadrul organizatoric corespunzător pentru participarea efectivă a tuturor statelor la dezbaterea și soluționarea problemelor păcii, securității și destinderii, la întărirea colaborării popoarelor in lupta pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră".
N. PLOPEANU

Convorbiri greco-turceATENA 18 (Agerpres). — La sediul Ministerului de Externe al Greciei a început luni cea de-a doua rundă a convorbirilor greco-turce consacrate problemei utilizării spațiului aerian al Mării Egee. Delegațiile celor două țări sint conduse de secretarii generali din M.A.E. grec și turc, Byron Theodoropoulos și, respectiv, Șilkrii Elekdag.Prima rundă a negocierilor a avut loc la Ankara, în luna iulie.Surse oficiale din Atena au anunțat că reprezentanții celor două țări vor analiza documentele convenite și elaborate în ultima lună de echipe de experți greci și turci, care s-au întrunit în mai multe reuniuni de lucru. Agenda convorbirilor include, de asemenea, problema semnării unui document politic general referitor la relațiile greco-turce.Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al Greciei a anunțat că delegația turcă urmează să fie primită, la sfîrșitul acestei runde, de premierul Constantin Karamanlis.
■ ■■■BHHIBH ■■■■■■■■■■

agențiile de presă transmit:
Comunicatul comun so- 

vieto-indian, dat publicîtățu ia încheierea vizitei oficiale de prietenie in U.R.S.S. a ministrului aface- rilor externe al Indiei, Atal Bihari Vajpayee, exprimă satisfacția părților față de întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două țări, hotărîrea lor de a adinei colaborarea bilaterală în diferite domenii, în cursul convorbirilor au fost examinate și o serie de probleme ale situației internaționale.
Ședința Consiliului 

UNESCO a luat sfîrșit la Delhi prin adoptarea proiectului unei declarații asupra principiilor fundamentale ce trebuie să guverneze mijloacele de informare în masă în vederea întăririi păcii și înțelegerii internaționale. combaterii războiului șl a propagandei de război, a rasismului și apartheidului. Proiectul acestei declarații va fi prezentat luna viitoare la Paris în cadrul lucrărilor celei de-a XX-a sesiuni a UNESCO.
Seminar privind moște

nirea culturală a Africii.

Plenara C.C. al P.C. 
din JaponiaTOKIO 18 (Agerpres). — Luni, la Tokio s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Japonia, care a examinat raportul Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia asupra rezultatelor activității partidului și a sarcinilor sale de viitor. Plenara a hotărit ca partidul să organizeze acțiuni de masă împotriva elaborării legislației în cazul „situației excepționale". De asemenea, s-a hotărît să se acorde o atenție, sporită pregătirilor pentru alegerile în Camera Reprezentanților și in organele legislative locale.Cuvîntul de închidere la plenară a fost rostit de Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia.

Încheierea 
ziarului

Festivalului 
„lTnitâ“

La Genova s-a încheiat Festivalul 
național al ziarului „l’Uniti", organul 
central al Partidului Comunist Ita
lian. tn cadrul acestei mari acțiuni a 
presei comuniste italiene au fost or
ganizate numeroase manifestări cu 
caracter politic, cultural și sportiv. In 
cuvîntul rostit la încheierea festiva
lului, Enrico Berlinguer, secretar ge
neral al P.C.I., a evocat principalele 
evenimente ce au marcat in ultimul 
timp viața politică a Italiei. Sublini
ind că „democrația are o valoare per
manentă și universală pentru comu
niștii italieni", vorbitorul a reafirmat 
convingerea că „instituțiile democra
tice, în formele pe care ele le cunosc 
in capitalism, devin din ce in ce mai 
incapabile pentru soluționarea pro
blemelor maselor largi de oameni ai 
muncii". „Iată de ce, a spus el, apă
rarea și dezvoltarea democrației se 
fac pe calea luptei pentru depășirea 
capitalismului". Vorbitorul a relevat 
că participarea reprezentanților P.C.I. 
la guvern nu va mai putea fi împie
dicată multă vreme.

La festival au participat, cu stan
duri proprii și delegații oficiale, ziare 
ale partidelor comuniste și muncito
rești. Ziarul „Scînteia", care a avut 
un mare stand expozițional, a fost 
reprezentat la festival de tovarășul 
Anghel Paraschiv, redactor-șef 
adjunct.

Radu BOGDAN

Sărbătoarea presei 
comuniste belgieneLa Bruxelles a luat sfîrșit sărbă

toarea presei comuniste belgiene. 
Timp de două zile, centrul cultural 
unde a avut loc festivalul ziarelor 
„Drapeau Rouge" și „Rode Vaan" a 
găzduit mii de oameni ai muncii 
care au făcut cundștință cu nume
roasele materiale, expuneri și foto
grafii referitoare la activitatea comu
niștilor belgieni, la lupta lor pentru 
interesele politice și economice ale 
maselor populare. In timpul sărbăto
rii au fost organizate intîlniri și dis
cuții in probleme sociale și politico- 
economice ale contemporaneității.

Ziarul „Scînteia" a participat la 
sărbătoarea presei comuniste belgie
ne cu un stand expozițional.

Ada GREGORIAN

în pregătirea Conferinței 
pentru comerț și dezvoltare

Convenirea la sesiunea de la Geneva a ordinii de zi provizoriiGENEVA 18 (Agerpres). — La Geneva s-a încheiat sesiunea Consiliului Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Reprezentanții țărilor in curs de dezvoltare și ai celor industrializate au căzut de acord asupra ordinii de zi provizorii a celei de-a V-a Conferințe U.N.C.T.A.D., programată să se desfășoare la Manila în luna mai 1979.Adoptarea acestei ordini de zi, intervenită la capătul a trei săptămîni de negocieri dificile, reprezintă, potrivit agenției France Presse, prima etapă concretă a pregătirii viitoarei conferințe U.N.C.T.A.D., la care urmează să participe aproximativ 140 de țări.Ordinea de zi amintită cuprinde principalele probleme ale dialogului Nord-Sud, între care figurează modificările de structură în vederea instituirii unei noi ordini economice internaționale, problemele monetare (fluctuațiile cursurilor de schimb valutar, creșterea datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare etc.). Toate aceste chestiuni au constituit, în timpul dezbaterilor Consiliului

Orașul Abomey din Republica Populară Benin găzduiește un seminar internațional dedicat moștenirii culturale a Africii. Participanții, repre- zentînd 15 țări ale continentului, vor examina formele și metodele de popularizare a valorilor culturii naționale a popoarelor africane, vor studia posibilitățile de extindere a legăturilor cu alte state in vederea schimbului de experiență șl a studierii culturii mondiale.
La Concursul internațional 

organizat de Centrul de pro
movare a ceramicii din localita
tea italiană Gualdo Tadlno, doi 
artiști plastici români au fost 
distinși cu premiul „Targa 
d’oro". Juriul a atribuit acest 
premiu ceramiștilor Castel Ba
dea din București și Petre Ma
tei din Brașov pentru compo
zițiile intitulate „Dinamism" și 
respectiv „Case solare", prezen
tate in cadrul temei „Omul și 
orașul". Artistul bucureștean ob
ține cel de-al treilea premiu 
„Targa d’oro", primele două 
fiindu-i decernate la edițiile din 
1970 și 1973 ale acestui concurs 
anual.

Naționalizări în Afganis
tan. Guvernul Afganistanului a ho- tărît naționalizarea tipografiilor și e- diturilor particulare. Valoarea totală a utilajului naționalizat se ridică la 12 milioane afgani. în urma acestei măsuri, toate comenzile organizațiilor de stat și obștești vor fi onorate de tipografiile de stat.

Alianță a partidelor de 
stingă în Pakistan. La La* hore a avut loc o ședință comună a
NICARAGUA

Mercenari străini
forțelorMANAGUA 18 (Agerpres). — Secretariatul Partidului Liberal, care susține oficial regimul dictatorial al generalului Anastasio Somoza, a dat publicității la Managua un apel che- mind tinerii între 15 și 22 de ani să se inroleze ca voluntari în Garda Națională, pentru a lupta împotriva mișcării de rezistență populară armată din țară. Potrivit observatorilor politici latino-americani, acest apel se înscrie printre acțiunile din ultimul timp ale lui Somoza și susținătorilor săi de a folosi orice modalitate în vederea salvării regimului de la Managua.

Cutremur devastator în Iran
• 11 000 de morți ® Intense acțiuni în ajutorul sinistraților

• Guvernul a decretat doliu naționalTEHERAN 18 (Agerpres). — Cutremurul devastator care s-a produs sîmbătă într-o regiune rurală din nord-estul Iranului a provocat moartea a peste 11 000 de persoane și a distrus numeroase așezări, transmite agenția iraniană de presă P.A.R.S., reluată de agenția Associated Press, în localitatea Tabas, unde s-a situat epicentrul seismului cu o intensitate de 7,7 grade pe scara Richter, din cei aproximativ 13 000 de locuitori doar 2 000 au supraviețuit dezastrului și mulți dintre aceștia sint grav răniți. Posturile de radio și televiziune iraniene au relatat că localitatea Firdaus, situată la aproximativ 100 km est de Tabas,. a fost distru
Drama lui Michele sau 

copii de închiriat...Agenția FRANCE 
PRESSE transmite din Roma o amplă relatare despre o „dură realitate socială", și a- nume : din cauza lipsurilor materiale, o persoană din patru exercită in Italia două profesiuni, adesea trei ; prima legală, celelalte clandestine.

„Și mâi surprinză
tor — notează A.F.P. 
— este făptui că fe
meile și copiii figurea
ză in primele rinduri 
ale celor 6 milioane 
de muncitori clandes
tini.

Michele, in virstă de 15 ani, locuind in a- 
propiere de Bari, și-a 
pus capăt viefti. Cauza

acestei zguduitoare 
drame : tatăl il „in- 
chiriase" pe o durată 
de doi ani unui pro
prietar de terenuri a- 
grlcole in schimbul 
sumei de 125 000 lire 
italiene, 8 kg de bria
ză, 20 kg de ulei și un 
miel.

La Ascoli Picermo, 
un copil de cinci ani 
manifesta „grave cri
ze de amnezie". Pri
mul diagnostic medi
cal susține că băiatul 
este drogat. în reali
tate. ancheta stabileș
te că materialele folo
site de mama sa la con
fecționarea clandestină 
de incălțăminte dega
jau gaze toxice in
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U.N.C.T.A.D., punctele cele mal controversate, ele urmînd să se afle, potrivit opiniei observatorilor, și in centrul dezbaterilor viitoarei conferințe pentru comerț și dezvoltare din capitala Filipinelor.Consiliul a mai adoptat decizii privind organizarea activităților U.N.C.T.A.D. S-a hotărit, între altele, prelungirea, pină la sfîrșitul anului viitor, ă datei-limită pentru punerea în aplicare a Programului integrat privind materiile prime, destinat reorganizării comerțului mondial cu aceste produse de bază, inițiat la Conferința de la Nairobi din 1976 și nepus, încă, în aplicare.Sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D. a prilejuit, de asemenea, adoptarea unor rezoluții privind cooperarea eco- , nomică dintre țările în curs de dezvoltare și in legătură cu măsurile speciale ce trebuie adoptate în favoarea statelor celor mai sărace ale lumii. S-a decis, totodată, ca o reuniune consacrată constituirii unui fond al U.N.C.T.A.D. să fie convocată la 14 noiembrie a.c. la Geneva.

reprezentanților a 11 partide de stingă pakistaneze, între care Partidul Socialist din Pakistan, Partidul Democratic Pakistanez și Partidul Țărănesc- Muncitoresc. Participanții au decis unificarea celor 11 partide în Alianța popular-democratică unită. Președinte al alianței a fost ales Afzal Bangash, iar secretar general, Abid Hasan Minto.
Acord comercial unga

ro—thailandez. In comunicatul de presă dat publicității la încheierea vizitei în R.P. Ungară a ministrului de externe al Thailandei. Upadit Pachariyangkun, se subliniază că în timpul convorbirilor purtate cu oficialitățile ungare au fost examinate probleme ale dezvoltării continue a relațiilor bilaterale, în special în domeniul extinderii legăturilor comerciale. Cu acest prilej, părțile au semnat un acord comercial ce prevede acordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate.
Conferința regională a 

F.A.O. pentru Orientul Mijlociu și-a încheiat lucrările la Damasc. Au participat reprezentanți din partea a 24 de țări și ai unor organizații internaționale. Au fost adoptate rezoluții recomandind extinderea cooperării între țările în curs de dezvoltare pentru soluționarea problemelor alimentare, folosirea completă a resurselor naturale, umane, financiare și tehnologice, precum și ameliorarea situației populației rurale din țările regiunii.
Accident feroviar. Douâ trenuri de pasageri s-au ciocnit în apropiere de orașul egiptean Wasta, la 80 km sud de Cairo, producînd moartea a 29 de persoane și rănirea altor 50, anunță cotidianul Al-Ahram.

folosiți împotriva 
popularePe de altă parte, agenția France Presse relatează din informațiile directe de la trimișii speciali, că aproximativ o sută de militari de profesie au sosit în capitala nicaraguaiană la bordul unui avion special aparținînd liniilor aeriene controlate de familia Somoza. Naționalitatea și proveniența acestor mercenari, recrutați într-o țară străină de elemente fidele dictatorului, nu au fost dezvăluite, dar s-a aflat că ei au intrat în dispozitiv alături de forțele Gărzii Naționale.

să în proporție de 80 la sută, numeroși locuitori fiind uciși ori grav răniți. Tot in zona epicentrului. 40 de localități rurale au fost distruse, iar 60 grav afectate. Cutremurul s-a resimțit puternic și in orașele Isfahan, Kerman, Rafsanjan și alte localități.Militari și echipe civile trimise în zona unde s-a produs cutremurul participă la operațiunile de salvare pentru scoaterea de sub dărîmături a victimelor. Au fost trimise ajutoare in alimente și medicamente, precum și corturi pentru populația sinistrată. Guvernul a decretat doliu național pe timp de trei zile.
contact cu vaporii din 
bucătărie".

Devenite foarte frec
vente, aceste cazuri 
care oglindesc adevă
rate drame umane au 
generat in Italia nu
meroase demonstrații 
in sprijinul asigurării 
unor condiții adecvate 
de muncă și cerindu-se, 
in același timp, mă
suri de ocrotire a mi
norilor supuși exploa
tării.

După cercetări în
treprinse de Organi
zația Internațională a 
Muncii, cel puțin 52 de 
milioane de copii, 
mulți dintre ei sub 7 
ani, sint nevoiți să 
muncească pentru a-și 
ciștiga existența.

DE PRETUTINDENI
• IN SPRIJINUL VIC

TIMELOR RASISMULUI, într-una din serile trecute, într-o sală de spectacole din New York a avut loc un concert, cu o destinație semnificativă : sprijinirea victimelor rușinoasei politici de apartheid, promovată de autoritățile de la Pretoria. In fața celor peste 1 500 de spectatori și-au dat concursul activistul pe tărim obștesc și actor O. Davies, ansamblul „Cîntăreții libertății în Africa de Sud" și alți artiști și ansambluri populare. Banii încasați la acest concert au fost depuși în fondul special creat în vederea construirii unui spital destinat re- fugiaților din R.S.A.
• M î N C A ȚI MAI 

MULTĂ CEAPĂ ! Experiențe făcute de farmacologi sovietici cu iepuri de casă, cărora li s-a provocat scleroza artificială, iar apoi li s-a administrat un preparat uscat de ceapă, au dus la rezultate interesante. Nivelul de colesterol din singe a scăzut semnificativ, în timp ce conținutul de lecltină a crescut. La reluarea experiențelor, de data aceasta cu zeamă de ceapă proaspătă, rezultatele au fost la fel de bune. Cercetătorii au observat că zeama de la ceapă poate fi folosită și in tratarea unor plăgi infectate și dă rezui-, tate în cazurile de angină a . procese de supurație la plărr X
® SPRE MODIFICA

REA ORTOGRAFIEI LIM
BII GERMANE ? Experți în ortografia limbii germane se vor întilni, la începutul lunii octombrie, la Viena, pentru a analiza posibilitățile „introducerii moderate" a scrierii cu litere mici a substantivelor. După cum se știe. în limba germană toate substantivele de scriu cu majuscule, indiferent dacă sînt substantive proprii sau comune, ceea ce creează mari dificultăți elevilor. Ziarul austriac „Voiksstim- me“ informează că la această reuniune vor participa specialiști din țara-gazdă, R.F.G., Elveția și, pentru prima dată la o astfel de conferință, experți din R.D.G.

• O ISTORIE ÎNTR-O 
ÎNGHEȚATĂ. Atît de apreciată și consumată astăzi In a- proape toate țările lumii, înghețata este departe de a fi un produs al gastronomiei moderne. Se pare că ea își are originea în antichitate. Unii istorici afirmă, de pildă, că Alexandru Macedon era un pasionat consumator de înghețată, preparată însă după o rețetă mai simplă. Marele cuceritor consuma, în realitate, suc de fructe înghețat. De atunci, sute de ani, înghețata a fost dată uitării, ca să reapară apoi, în secolul al XVII-lea, pe mesele de la curtea regilor Franței și să... nu se mai „topească" pină în zilele noastre !

• CEL MAI MARE 
DIAMANT. în timp ce se întorcea de la cimp. o tînără țărancă pe nume Uei Cen-fan din Tchanglin, districtul Linchou, provincia Shantung, a găsit un diamant uriaș, de culoare galbenă, care a fost estimat ulterior la 158,786 de carate. Acesta este cel mai mare diamant descoperit pină acum in China. Diamantului, a cărui imagine o vedeți în fotografie, i-a fost dat numele localității unde a fos( găsit — „Tchanglin".

• „BOMBE CU EX
PLOZIE ÎNTÎRZIATĂ SUB 
PĂMÎNT". Sute de oameni, care trăiesc în apropierea cascadei Niagara, în statul New York, au constatat că in unele puncte din această zonă ies la suprafață deșeuri chimice. După cercetările de rigoare, s-a constatat că zona „prezintă un pericol deosebit pentru oameni". La originea acestui pericol se află faptul că, in 1942, o companie chimică a aruncat mai multe conteinere cu produse nocive in canalul ce străbate regiunea, precum și direct pe malurile acestuia. între timp, pereții conteinerelor s-au distrus, iar conținutul s-a scurs in pă- mint. Acum ies la suprafață peste 80 de substanțe otrăvitoare. Șapte dintre ele produc boli canceroase la animale, iar una — benzolul — poate determina îmbolnăvirea oamenilor de leucemie. în lumina acestor fapte, specialiștii iși explică acum de ce nașterile premature sint de aproape două ori mai frecvente în regiunea americană a Niagarei decît media pe țară, iar un număr mare de copii se nasc cu malformații. Directorul agenției locale pentru apărarea mediului înconjurător a comparat practica, răspîndită în prezent, a in- gropării unor produse nocive, cu plasarea sub pămînt a unor „bombe cu explozie Intîrziată".
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