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a primit pe ministrul educației, bunăstării 
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La întreprinderea 1 TINERII PROPUN
de armaturi
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DESPRE TINERII 
JUDEȚULUI CLUJ

Brigada „Scinteii 
tineretului' transmite: 

Răspunzind indicațiilor 
partidului, chemării 
secretarului general 
Tinerii. In dialogul 

permanent al 

producției, cercetării, 

invățămintului, 

culturii cu 

problemele vieții, cu 

cerințele oamenilor

TINERII PE FRONTUL RECOLTEI
Folosind din plin fiecare ort bună de muncă în cimp. 
utlllzlnd la întreaga capacitate utilajele mecanice din 
dotare, printr-o exemplară organizare a muncii in 

flux continuu :

RODUL. CiT MII GRABNIC ii HAMBARE, 

SIMĂNATUL Dl CALITATE. III TIMP OPTIM!

W'i’im'HiM Sîmbătă și duminică SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

LA CLUBUL TINERETULUI m „Nu-i sîntem datori cu nimic școlii!" 
zic unii, iar ceilalți iși exprimă 
opiniile juste despre muncă și 

învățătură, privindu-i cum se duc...
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\ÎN DEZBATEREA organizațiilor u.t.c.\
Programul de măsuri pentru aplicarea hotâririlor 
Congresului al Xl-lea al P. C. R. ți ale Congresului 

educației politice și al culturii socialiste

ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVA SĂ AIBA 
IA BAZA cunoastebea aprofundată 

A MUNCII SI VIEȚII TINERILOR

BOTOț

ISTORIA COMUNEI

LA CLUBUL TINERETULUI

„Nu-i sîntem datori
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VIZITA OFICIALA IN ȚARA NOASTRA
A MAIESTĂȚII SALE BAUDOUIN,

REGELE BELGIENILOR
Recepție oferită in onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

La citeva obiective din Capitală

După concertul de gală. Ma
iestățile Lor Baudouin, regele 
belgienilor, și regina Fabiola 
au oferit, în salonul oficial al 
Operei Române, o recepție în 
onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Au participat membri 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C.

51

Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, direc
tor general al Institutului cen
tral de cercetări chimice, a avut 
ca oaspete, marți dimineața, la 
sediul institutului, pe Maiesta
tea Sa regina Fabiola.

Cu acest prilej au fost pre
zentate organizarea cercetării 
chimice în țara noastră, unele 
rezultate și preocupări ale oa
menilor de știință și specialiș
tilor din acest domeniu.

Tn continuare, a fost vizitată 
o expoziție ce reunește realizări 
ale colectivelor unităților com
ponente ale Institutului central 
de cercetări chimice, obținute 
pe baza cercetărilor proprii. Au 
reținut atenția numeroase pro
duse fabricate pe. baza unor 
cercetări românești.

în încheiere. Maiestatea Sa a 
arătat că a fost deosebit de 
bucuroasă de faptul că i s-a 
oferit., posibilitatea de a afla

în perioada 16—25 octombrie 
a.c., Capitala țării noastre va 
găzdui cea de-a patra ediție a 
T irgului Internațional Bucu
rești, manifestare economico- 
comercială internațională de 
mare importanță, ce se consti
tuie ca o expresie elocventă a 
nivelului de dezvoltare a indus
triei} țării noastre, o afirmare în 
plus-» a rolului în continuă creș
tere pe care România socia
listă il are in circuitul mondial 
de valori materiale și spiritua
le. Prilej de trecere în revistă 
a realizărilor de vîr.f ale con
strucției de mașini din nume
roase țări. Tirgul Internațional 
București este și un apreciat loc 
de confruntare a celor mai în
semnate realizări din ramurile 
de bază ale industriilor incluse 
în profilul Tîrgului. Amploa
rea actualei ediții ește dată de 
însăși prezența la TIB ’76 a 
circa 1 000 de firme din 23 de 
țări din Europa, 
Asia, care, alături 
românești, expun 
gamă de mașini-unelte și pro
duse de mecanică fină, insta
lații și echipamente pentru 
producția, transportul, distribu
ția și controlul energiei elec
trice, produse electronice, elec
trotehnice și de automatizare, 
aparataj pentru telecomunica
ții, mașini și utilaje pentru in
dustria petrolieră și a gazelor,

America și 
de firmele 
o variată

P.C.R.,
P.C.R.,

al P.C.R., secretarii C.C. 
al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, alți membri ai 
guvernului.

Au luat parte ministrul afa
cerilor externe al Belgiei, ce
lelalte persoane oficiale care 
însoțesc pe înalții oaspeți in vi
zita lor în România.

Recepția s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

in-

din activitatea 
Elena 

științific, 
seama 

in do-

unele aspecte 
desfășurată de tovarășa 
Ceaușescu pe tărim 
precum și realizări de 
ale cercetării românești 
meniul chimiei.

în cursul zilei de 
Maiestatea Sa regina 
a vizitat- ” ...
Republicii 
Aici, președintele Academiei de 
științe sociale și politice. Mâh
nea Gheorghiu. a prezentat 
principalele exponate ilustrând 
viața de milenii a poporului 
român pe aceste meleaguri.

în continuare, a fost vizitat 
Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România, unde Du
mitru Ghișe. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a relevat originalita
tea și valoarea creației plastice 
românești clasice și contempo
rane.

marți
Fabiola 

•Muzeul de istorie al 
Socialiste România.

Ziua a doua a vizitei în 
România a Maiestății Sale 
Baudouin. regele belgienilor, a 
fost consacrată cunoașterii unor 
aspecte ale dezvoltării indus
triale și urbanistice a Capitalei, 
contactului direct cu realități 
ale vieții economice și social- 
culturale din principalul oraș al 
țării.

înaltul oaspete a fost în
soțit de Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, 
Ion Dincă. primarul gene
ral al Capitalei. Florea Du
mitrescu. ministrul finanțelor, 
Alexandru Lăzâreanu, ambasa
dorul României la Bruxelles.

împreună cu suveranul s-au 
aflat personalitățile belgiene 
care-l insoțesc in vizita in 
România.

în cursul dimineții, suveranul 
Belgiei a întreprins o vizită la 
întreprinderea de mașini grele 
București, precum și in unele 
cartiere de locuințe.

La primul obiectiv vizitat — 
I.M.G.B. — regele Baudouin a 
fost informat pe larg asupra 
profilului și perspectivelor de 
dezvoltare ale unității de către 
Dumitru Nistor. adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini. Nicolae Gar.ea, 
primarul sectorului 5. de spe
cialiști.

Gazdele au prezentat gama 
largă a principalelor produse ce 
poartă marca întreprinderii — 
utilaje și echipamente de înaltă 
tehnicitate și performante ridi
cate. cum sint turbogeneratoa- 
reie de mare putere, coloane de 
sinteză pentru obiective ale 
chimiei. linii de producere a 
cimentului și altele — cu o 
pondere importantă in dezvol
tarea unor ramuri economice. 
O bună parte din producția uzi
nei este destinată exportului, 
relevindu-se în acest context 
aprecierea deosebită de care se 
bucură aceste produse chiar și 
în țâri cu o îndelungată tradiție 
In industria constructoare de 
mașini. S-a menționat că 
I.M.G.B. întreține legături și cu 
firme din Belgia, apreciindu-se

modul fructuos în care se des
fășoară acțiunile de cooperare 
cu partenerii belgieni.

Suveranul a cerut pe par
cursul vizitei explicații cu pri
vire la performanțele unor uti
laje energetice, agregate, mani- 
festînd un interes deosebit față 
de tehnologiile folosite, eficiența 
activității întregului colectiv, 
în dialogul cu cei prezenți, 
înaltul oaspete s-a interesat, de 
asemenea. de modul în care 
este pregătită forța de muncă, 
cum se asigură calificarea per
sonalului pe măsura sarcinilor 
de dezvoltare și modernizare 
permanentă a producției.

Din discuțiile purtate cu 
muncitori ai acestei întreprin
deri, regele Baudouin a avut 
prilejul să cunoască grija per
manentă a statului nostru pen
tru garantarea unor condiții 
optime de muncă și de viață, 
pentru asigurarea unei echita
bile retribuiri a activităților 
productive. Sintetizînd discuțiile 
avute cu muncitorii, suveranul 
belgian a spus : ..în România 
am întîlnit muncitori animați 
de aceeași pasiune, dragoste și 
mindrie pentru profesiunea lor 
ca și in Belgia".

în încheiere, felicitînd între
gul colectiv pentru realizările 
remarcabile obținute. regele 
Baudouin a semnat in cartea de 
onoare.

Vizita în Capitală a continuat 
in cartierul Titan, un adevărat 
oraș satelit al Bucureștiului. 
Primarul sectorului 4. Cornel

Nicoda. împreună eu edilii 
Capitalei. înfățișează. în fața 
unor machete, dezvoltarea ur
banistică a cartierului, preocu
pările de a asigura populației 
atît condiții confortabile de 
locuit. cit și posibilități de 
odihnă și agrement. Este rele
vată. de asemenea, grija pentru 
a dota cartierul cu spații co
merciale adecvate, cu școli și 
grădinițe, cu mijloace de trans
port optime. înaltul oaspete a 
vizitat apoi un complex comer
cial.

Suveranul belgian a apreciat 
realizările bucureștenilor. atît 
pe plan edilitar, cit și în dome
niul satisfacerii 
populației.

Tovarășul Paul Niculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
a primit, marți după-amiază, 
delegația Ministerului învăță- 
mîntului din Republica Populară 
Chineză, condusă de Liu Ai-fen, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, care a întreprins, timp 
de mai multe zile, o vizită de 
prietenie în țara noastră. în ca
drul întîlnirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost discutate 
probleme ale perfecționării în
vățământului în cele două țări, 
ale extinderii colaborării româ- 
no-chineze în acest domeniu.

A fost de față Suzana Gâdea. 
ministrul educației și învăță- 
mîntului.

1 vizitat. în cursul zilei de marți 
obiective social-culturale din 
București.

După-amiază delegația a fost 
primită de primarul general al 
Capitalei. Ion Dincă.

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 
aniversări a creării Armatei 
populare polone, atașatul militar 
aero și naval al R. P. Polone la 
București, colonelul Czeslaw No
wicki, a oferit, marți, o recepție.

Reprezentantul consular și co
mercial al Spaniei la București, 
Jose Carlos Gonzales-Campo 
Dal-Re. a oferit, marți seara, 
un cocteil cu prilejul Zilei His- 
panității.

necesităților

★
După-amiază. 

regele Baudouin, 
Maiestatea Sa î _ 
au făcut o vizită 
satului.

La sosire, înalții oaspeți au 
fost întâmpinați de Ion Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. 
Dumitru Gheorghișan, primarul 
sectorului 1 din Capitală, de 
reprezentanții muzeului.

Gazdele au prezentat cele 
mai semnificative construc
ții rurale, obiecte de uz gos
podăresc. unelte de muncă, pre
cum și de podoabă, care reflectă 
puterea de creație a poporului 
nostru, arta sa moștenită și 
transmisă peste veacuri.

In timpul vizitei, mai multe 
formații folclorice, reprezentând 
diferite zone ale țârii, au oferit, 
prin muzică și joc. o elocventă 
imagine a frumuseții portului 
și obiceiurilor noastre naționale.

Maiestatea Sa 
împreună cu 

regina Fabiola 
la Muzeul

Convorbiri româno-belgiene
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au avut loc. marți dimi
neață convorbiri între ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma- 
covescu. și ministrul afacerilor 
externe și al cooperării pentru 
dezvoltare al Belgiei, Renaat 
van Elslande. S-au examinat 
noi posibilități, direcții și do
menii de colaborare reciproc 
avantajoasă, relevîndu-se că

există largi perspective de am
plificare a relațiilor economice 
bilaterale. Miniștrii de externe 
ai celor două țări au procedat, 
de asemenea, la un schimb de 
păreri în probleme internațio
nale de interes comun, îndeo
sebi privind transpunerea in 
viață a prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

A apărut
„Munca

de partid"
NUMĂRUL 10 -

OCTOMBRIE 1976

NICOLAE CEAUȘESCU :

PRESTIGIOASA COMPETIȚIE 
A TEHNICII MONDIALE

precum și echipamente, insta
lații și mașini pentru diferite 
domenii industriale de larg in
teres economic.

Pe o suprafață de aproxima
tiv 76 000 mp. din care 52 000 
mp în cele 32 de pavilioane din 
cadrul Complexului expozițio- 
nal și 24 000 mp pe platformele 
exterioare, vizitatorii și specia
liștii vor putea cunoaște cele 
mai reprezentative creații ale 
celor 1 000 de firme partici
pante. in rindul expozanților de 
peste hotare fiind prezente un 
mare număr de firme cu o re
marcabilă reputație mondială, 
atit in domeniul producției. cit 
și al comercializării produselor.

România, țară gazdă, se con
stituie și ca principal expozant. 
Cele 19 întreprinderi de comerț 
exterior românești, participante 
la TIB ’76, expun, pe o supra
față de circa 7 000 mp în inte
rior și 8 000 mp în aer liber, 
cele mai recente realizări ale 

■ centralelor industriale. între
prinderilor producătoare și ale 
institutelor de cercetare și pro
iectare specializate, produse 
care, în marea lor majoritate 
înfățișează creații originale, de 
un nivel calitativ superior în 
măsură să intre în competiție 
cu produsele similare ale orică
ror firme străjne. în standurile 
din cadrul 
care expun 
mânești. se __ „ __ T___
unelte, produsele electronice și 
electrotehnice, instalațiile minie
re și petroliere, precum și gama 
largă a autovehiculelor și utila-

jelor de transport. Ca o noutate, 
la actuala ediție a Tîrgului vor 
fi expuse și produse realizate 
de societățile mixte de producție 
constituite în România prin 
cooperare cu diferite firme din 
străinătate.

TIB ’76, prin întregul său con
ținut, 70 la sută din exponate 
fiind premiere, se înscrie pe 
coordonatele progresului teh
nico-științifice contemporan, a- 
sigură un cadru competițional 
favorabil unor fructuoase con
tracte și tranzacții. ..Actuala 
ediție a Tîrgului Internațional 
București va aduce — așa cum 
sublinia tovarășul inginer Re
mus Brad, directorul general al 
întreprinderii de tîrguri și ex
poziții — o nouă contribuție la 
întărirea prestigiului dobindit 
de România în promovarea co
merțului și cooperării interna
ționale. la stimularea schimbu
rilor de valori materiale, de 
idei și experiență, la consoli
darea climatului favorabil cu
noașterii, înțelegerii și colabo
rării între state. între popoare, 
între oamenii de pretutindeni".

ION D. CUCU

Pavilionului A, în 
întreprinderile ro- 
disting mașinile-

UPOWT • SPORT
• ȘAH

La Atena, in cadrul Balcania
dei de șah, echipa României 
conduce cu 3—2 (o partidă în
treruptă) în meciul cu puternica 
formație a Iugoslaviei. Partidele 
de Ia primele două mese: Gheor- 
ghiu-Matanovici și Parma-Cio- 
cîltea s-au terminat remiză; Ia 
masa a treia, Mihai Șubă l-a în
vins pe Kurajița. în continuare, 
Ghițescu a pierdut la Hulak, 
apoi tînărul maestru român Au
rel Urzică a cîștigat, în numai 
28 de mutări, la Minici, aducând 
in avantaj formația noastră. 
Partida de la masa a 6-a, Bu- 
kici-Pavlov, s-a întrerupt, dar, 
după cum apreciază comentato
rul de șah al agenției Taniug, 
maestrul iugoslav va trebui pro
babil să lupte pentru remiză.

cuplaj vor avea loc următoarele 
partide : ora 15,00 Progresul — 
U.T. Arad ; ora 17,00 Rapid — 
Steaua.
9 HANDBAL

Astăzi, Ia Triest, în cadrul 
primului tur al „C.C.E." la 
handbal masculin, echipa Steaua 
va ântilni formația italiană Dui- 
na Pallamano. Din lotul echi
pei Steaua, care a plecat în Ita
lia, fac parte, printre alții, Or
ban, Gațu, Stockl, 
Drăgăniță etc.

Birtalan,

șl pină la 
terenurile 
„Steaua" 

întrecerile 
pentru

Al 3-lea Congres național
de endocrinologie

Începînd 
octombrie, 
Capitală ______ _____ _____
3-lea Congres național de endo
crinologie. organizat de Societa
tea de endocrinologie din Uniu
nea Societăților de Științe 
Medicale din R.S.R. în colabo
rare cu Institutul de endocri
nologie „C.I. Parhon" al Acade
miei de Științe Medicale.

în legătură cu această impor
tantă manifestare științifică 
am solicitat acad. Ștefan Milcu, 
președintele comitetului de or
ganizare a congresului, să sub
linieze principalele 
care vor fi 
prilej.

Tematica 
consacrată 
radioactivi 
diagnosticul ____  ________
de fapt o problemă care intere
sează întreaga medicină, pen
tru că aceste substanțe sînt fo
losite in cele mai diferite do
menii. în țara noastră, după 
cum se știe, există o tradiție de 
peste un sfert de secol în folo
sirea acestor substanțe. în pe
rioada care a trecut de la cel 
de-al 2-lea Congres de endo
crinologie s-au făcut progrese 
remarcabile în dozarea hormo-

de azi. pină la 15 
se desfășoară în 

lucrările celui de-al

probleme
dezbătute cu acest

congresului este 
folosirii izotopilor 
in tratamentul și 

bolilor endocrine.

nilor cu ajutorul izotopilor 
radioactivi, in perfecționarea 
mijloacelor de diagnostic și tra
tament. in ceea ce s-ar putea 
numi endocrinologia nucleară.

Importanța și actualitatea in
ternațională a problemelor ară
tate mai sus este marcată de 
prezența la această manifestare 
a unor personalități reprezen
tative în medicina nucleară. Aș 
aminti pe prof. Iosif Stenberg, 
președintele Societății interna
ționale de medicină nucleară 
(Montreal-Canada), prof. M. 
Gembicki. președintele Societă
ții poloneze de endocrinologie, 
prof. G. C. Zucchelli de la 
Centrul nuclear din Pisa, prof. 
L. Simionov din Bulgaria, prof. 
W.R. Butt din Anglia, prof. J. 
Nemec din R. S. Cehoslovacă, 
prof. W. Meng din R.D.G., 
prof. A.E. Schindler de la Uni
versitatea din Tubingen — R.F. 
Germania, prof. L. Bauhidi de 
la Budapesta ș.a. O contribuție 
deosebită o aduc la reușita a- 
cestei manifestări științifice de 
prestigiu, tinerii cercetători, 
elevi ai școlii românești de en
docrinologie, care au reușit să-i 
asigure continuitatea și poziția 
ei internațională.

F. LERESCU

Ministrul educației, bunăstării 
soc.ale și culturii din India. Nu
rul Hasan, a avut marți întâl
niri cu președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Dumitru Popescu, cu ministrul 
afacerilor externe, George Ma- 
covescu, cu membri ai conduce
rii Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie și Comi
tetului de Stat pentru Energie 
Nucleară.

La invitația ministrului aface
rilor externe, George Macoves- 
cu, viceprim-ministrul pentru 
afacerile externe al guvernului 
Kampuciei Democrate. Ieng 
Sary. va efectua o vizită în Re
publica Socialistă România.

Delegația municipalității ora
șului Haga. condusă de F.G.L.L. 
Schols. primarul orașului, invi
tată în țara noastră de primarul 
municipiului Iași, Ion Manciuc,

Teatrul pentru copii din Subo- 
tița — R.S.F. Iugoslavia — și-a 
încheiat, marți, turneul între
prins în țara noastră. Timp de 
o săptămână, artiștii din țara 
vecină și prietenă au prezentat 
la Tg. Jiu și Craiova spectacole 
cu „Povestea Ceasului" de Dră- 
gutin Dobricanin, au participat 
la un schimb de experiență cu 
actorii teatrului craiovean de 
păpuși și au vizitat obiective e- 
conomice și social-culturale din 
județele Gorj și Dolj.

Sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
marți la amiază, la Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste 
România s-a deschis o expozi
ție, organizată de Muzeul ..Wil
helm Lehmbruck" din Duisburg 
— R. F. Germania, cuprinzând 
lucrări semnate de. sculptori ger- 
m-ni aparținind perioadei 1900— 
1933.

•

CUVINTARE LA CONSFĂ
TUIREA CADRELOR DIN DO
MENIUL ȘTIINȚELOR SOCIA
LE Șl 1NVĂTAMINTULUI PO
LITIC.
• Program de măsuri pentru 

aplicarea hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al parti
dului și ale Congresului 
educației politice și al cul
turii socialiste, în domeniul 
muncii ideologice, politice 
și cultural-educative.
Din sumar, obișnuitele ru

brici : • Conducere cuprinză
toare, competență a activită
ții economico-sociale • Cu 
forțe unite pentru îndeplini
rea indicațiilor secretarului 
general al partidului, a pro
gramului adoptat de Con 
greșul educației politice și al 
culturii socialiste. • Invâță- 
mîntul politico-ideologic. • 
Angajare deplină în înfăp
tuirea cincinalului afirmării 
revoluției tehnico-științifice.
• Perfecționarea muncii or
ganizatorice. • Răspunsuri la 
întrebările cititorilor.

CAMPANIA AGRICOLĂ

TINERII PE
FRONTUL RECOLTEI

CLUJ: Ritm intens la semănatul griului
în județul Cluj, mecanizator 

rii, cooperatorii, ajutați de mii 
de elevi și studenți grăbesc rit
mul recoltării fructelor, legu
melor. sfeclei de zahăr și po
rumbului. în paralel, se inten
sifică lucrările privind semăna
tul griului. Din datele centrali
zate la direcția agricolă de re
sort reiese că sfecla de zahăr a 
fost recoltată de pe mai bine 
de jumătate din suprafețele cul
tivate. De menționat, că recolta 
a fost transportată în proporție 
de peste 90 la sută, ceea ce a- 
rată că graficele de livrare sînt 
respectate întocmai. în unele 
unități cooperatiste, cum sînt 
cele din Dezmir. Boju. Cojocna, 
Apahida. recoltatul sfeclei de 
zahăr s-a încheiat. Cartofii de 
toamnă de pe întreaga supra
față de 2 560 de hectare vor fi 
puși la adăpost zilele acestea. 
Suprafețele recoltate sînt ime
diat eliberate. în aceste condi
ții, dispunind de front de lu
cru. mecanizatorii participă cu 
întreaga energie la efectuarea 
arăturilor, pregătirea terenului 
și la semănatul griului. Folo
sind din plin timpul bun de lu
cru și organizindu-și bine mun
ca. mecanizatorii din Săndu- 
iești. Huedin. Cimpia Turzii, 
Dăbica. Gherla. Apahida și Iclod 
au reușit să introducă griul în* 
brazdă pe suprafețe ce depășesc* 
80 la sută din cele planificate. 
Ba mai mult, in cooperativele 
agricole din Huedin, Călățele, 
Morlaca. Brăișor. semănatul 
griului s-a efectuat pe întreaga 
suprafață. Imediat mijloacele 
mecanice au fost dirijate spre 
alte unități agricole peritru re
cuperarea rămînerilor în urmă.

Stațiunea de mecanizare a a- 
griculturii din Apahida este cea 
mai mare unitate de acest fel 
din județ. Cele nouă coopera-? 
tive agricole de producție sînt 
deservite zilnic de 169 de trac
toare. în ziua raidului nostru 
ploua mărunt. O ploaie speci
fică acestei zone. Și totuși, pe 
majoritatea mecanizatorilor i-am 
intilnit pe cîmp. efectuînd ară
turi pentru însămînțări. La 
C.A.P. Boju pe o tarla de pe

care s-a strîns trifoiul, patru 
tractoare mînuite de Nicolae 
Berariu. Teodor Pop, Teodor 
Tolan. Ioan Pop, pînă în jurul 
orei 12 întorseseră brazdă pe 
mai bine de 25 de hectare. 
Aflăm că de aici tractoarele se 
vor deplasa pe o solă de 60 de 
hectare ce fusese recoltată de 
sfeclă de zahăr. La o altă sec
ție, cea din Iuru de Cîmpie,

unde semănatul griului se apro
pie de stadiul final, mecaniza
torii Ion Lăpușan, Alexandru 
Bondor. Simion Lazăr, Mihai 
Moldovan s-au deplasat cu 
tractoarele la C.A.P. Cojocna și 
Cara în ajutorul colegilor. Sînt 
acțiuni de întrajutorare între
prinse de conducerea unității 
de mecanizare, care și-a propus 
încheierea î “ * ' “ " * ' ‘
pe întreaga 
hectare pină 
15 octombrie

însămințării griului
suprafață de 3 505 

i în jurul datei de

O. MARIAN

BIHOR: Mai multă disciplină și operativitate
Pe raza consiliului intercoo- 

peratist Tileagd. din județul 
Bihor. își desfășoară activitatea 
8 unități agricole cooperatiste, 
dispunind de o suprafață de 
peste 12 000 hectare. Cele 18 
semănători lucrează din zori și 
pină seara tîrziu pentru a în
cheia cit mai curind semănatul 
celor aproximativ 3 400 hectare 
cu griu. După cum ne spune 
inginerul Ștefan Petre, directo
rul S.M.A.. munca se desfășoară 
după grafice riguros întocmite 
pentru folosirea utilajelor la 
capacitatea maximă. Operativ, 
între unități, sint dirijate mași
nile agricole pentru recuperarea 
restanțelor. Pe una dintre tar
lalele cooperativei agricole din 
Tileagd, șeful de secție, tînărul 
mecanic Petre Baciu, coordo
nează activitatea a 10 tractoare, 
care lucrează în flux continuu 
la arat. discuit și semănat. 
..Ritmul la semănat ar putea fi e- .............. dacă

dar la
îmbunătățit substanțial 
am avea front de lucru, __
recoltat se întârzie prea mult", 
este opinia inginerului ~ “ 
Petre.
rigoare, ___ ___________
președintei de cooperativă, to
varășa Elisabeta Silaghi : 
..Avem 75 de cooperatori pre
zinți la muncă". Unde sînt re
partizați ? Aici răspunsul se 
dovedește a fi mai greu. .,E zi 
de tirg", vine o scuză de ultimă 
clipă. E normal, ca în plină zi 
de săptămână, acum toamna, 
cînd cîmpul solicită obligatoriu 
oameni la muncă, să se întîm- 
ple așa ceva ? Și i. tr-adevăr,

__ ______ Ștefan 
Solicităm răspunsul de 

așa cum este normal,

în centrul
de atelaje și citeva 
vînZători-cumpărători 
meau asupra... prețurilor. $i, 
nici la 200 metri, sediul primă
riei. Cu atit mai anacronică mi 
se pare situația cu cit, dacă la 
porumb multe 
ajuns încă la 
silozări. unde 
mai bune de 
zitat, planul 
zintă serioase ____ ________
500 și 800 tone furaje mai tre
buie să stringă fiecare din uni
tățile acestui consiliu inter- 
cooperatist și înfăptuirea lor nu- 
se poate baza pe prezența oa
menilor la... piață. Și tot aici, 
cele numai 100 hectare recol
tate din aproape 3 000 cultivate 
cu porumb, explică, fără co
mentarii. o situație de lucruri 
care trebuie urgent înlăturată.

Efectul unor măsuri energice, 
operative, eficiente se cere nece
sar simțit și în vii, unde cule
sul strugurilor la cooperativele 
agricole din Curtuișeni, Epis
copia Bihorului, Lupoaia. Holod 
și Tămășeu este mult rămas in 
urmă. Ciorchinii sînt. copți, pe 
alocuri mucegaiul dijmuit se
rios recolta, iar centrele de 
prelucrare nu au activitatea 
acoperită la capacitatea maxi
mă. Decalajele dintre modul în 
care sînt folosite utilajele me
canice și forțele manuale ale 
cooperatorilor evidențiază nece
sitatea unei preocupări mai 
susținute în această direcție.

ȘT. DORGOȘAN

comunei,, peste 20 
i sute de 

se toc-

lanuri nu au 
maturitate, la în- 
furajele sînt toc-, 
recoltat și depo- 

de realizări pre- 
restanțe. între

Cititorii s-au adresat ziarului Județul Satu Mare a terminat

• FOTBAL
Astăzi la Tg. Mureș, într-un 

meci restanță contînd pentru 
campionatul categoriei A de fot
bal, echipa locală A.S.A. primeș
te vizita campioanei țării, Stea
ua. Jocul începe la ora 15.

La sfârșitul acestei săptămâni, 
în cadrul campionatului catego
riei A de fotbal (etapa a 9-a) se 
vor desfășura în Capitală trei 
întîlniri. Simbătă, de la ora 17,00, 
pe stadionul „23 August", și nu 
pe „Republicii" cum s-a anunțai 
anterior, Dinamo va întâlni pe 
Sportul Studențesc. Tot pe sta
dionul „23 August", duminică în

• TENIS
începînd de astăzi 

17 octombrie, pe 
complexului sportiv 
se vor desfășura
competiției de tenis 
„Memorialul Marin Viziru", or
ganizată de clubul sportiv 

parti- 
buni

___ __ clubul 
Steaua. La intreceri vor 
cipa unii dintre cei mai 
jucători bucureșteni.

• HOCHEI
Duminică, pe patinoarul 

ficial „23 August" din Capitală 
încep întrecerile turneului final 
al competiției de hochei pe 
gheață „Cupa României". Tn pri
ma zi se vor disputa următoare
le partide: ora 16, Steaua — Du
nărea Galati ; 18,30. Dinamo — 
S. C. Miercurea Ciuc. Partidele 
acestei competiții se vor desfă
șura tur-retur, pînă la 24 oc
tombrie.

arti-

COMANDANTUL
TABEREI STUDENȚEȘTI 

A PROCEDAT CONFORM 
REGULAMENTULUI

Sint studentă in anul III la 
Facultatea de cibernetică econo
mică și statistică din cadrul 
A.S.E. — București. Prin inter
mediul Asociației studenților 
comuniști mi s-a repartizat un 
bilet in tabăra Bușteni pentru 
perioada 28 august — 8 septem
brie. Avind un examen de sus
ținut in ziua de 30 august, nu 
m-am putut prezenta decit în 
ziua de 31 august in tabără. Mi 
s-a spus că am sosit prea târziu 
și nu mai pot fi primită, expli- 
cindu-mi-se că așa prevede re
gulamentul. Am apelat la dv. 
pentru a mă ajuta să aflu dacă 
există și ce prevede in acest 
sens regulamentul pe care tova
rășul responsabil al taberei l-a 
invocat.

ANGELA BACIU

IN URMA APELULUI NOSTRU 
COMITETUL EXECUTIV AL 
U.A.S.C.R. NE INFORMEAZĂ :

Tovarășa Baciu Angela, stu
dentă în anul III la Academia de 
studii economice — București, 
poate să obțină răspunsurile do
rite consultind ..Regulamentul cu 
privire la acordarea biletelor de 
odihnă și tratament balnear și 
organizarea asistenței sociale a 
studenților", pe care-l găsește la 
sediul Consiliului U.A.S.C. din 
institutul in care studiază. în 
acest regulament se prevede că 
dacă „un student a primit bilet 
pentru o tabără de odihnă sau 
tratament și nu-1 utilizează din

motive obiective (îmbolnăvire, 
accident, deces in familie etc.) 
are obligația să depună biletul 
la Consiliul U.A.S.C.
util, astfel încit acesta să poa
tă fi redistribuit altui ’ 
sau să fie trimis cu cel puțin 5 
zile inaintea datei de începere a 
seriei de tabără la Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului U.A.S.C.R. 
în cazul neutilizării integrale și 
in condițiile în care nu a existat 
un aviz prealabil al Consiliului 
U.A.S.C.. studentului i se va im
puta cota parte din costul bile
tului. corespunzător cazării și 
regiei de cantină plătite antici
pat stațiunilor balneoclimateri
ce de către C.E. al Consiliului 
U.A.S.C.R.. pe bază de contract, 
întrucit tovarășa Baciu Angela 
nu a avut un astfel de aviz, în
târzierea cu patru zile din tabără 
nu poate fi acceptată, mai ales 
că motivul invocat (restanță) in
firmă valabilitatea acordării de 
către Consiliul A.S.C. din facul
tate a biletului pentru tabăra de 
odihnă. îe legătură cu acest ul
tim aspect s-a dispus verificarea 
de către Consiliul U.A.S.C. din 
Centrul universitar București a 
modului cum au fost acordate 
biletele peritru taberele de odih
nă in Academia de studii 
nomice București.

SITUAȚIA 
DV. LOCATIVĂ 

A FOST REZOLVATĂ

în timp
student.

eco-

Cu cîtva timp in urmă am so
licitat „Scînteii tineretului" spri
jinul în vederea soluționării fa
vorabile a situației mele locati
ve. în locuința mea, proprietate 
personală, locuiește cu chirie în
că o familie. între timp, spațiul 
pe care-l dețin a devenit insufi
cient, raportat la numărul per-

soanelor din care îmi este com
pusă familia in momentul de 
față. Vă rugam atunci să mă aju
tați să pot ocupa și celelalte 
două camere, fiindu-mi absolut 
necesare. La intervenția ziaru
lui, Consiliul popular al munici
piului Brăila mi-a răspuns 
atunci că, in limita posibilități
lor, mi se va soluționa cazul 
prin atribuirea unei locuințe chi
riașului meu. Am așteptat o vre
me, apoi am apelat din nou la ' 
forul amintit, dar de fiecare dată 
am primit același răspuns, ace
eași promisiune. Iată de ce mă 
adresez din nou dv. cu speranța 
că o nouă intervenție a ziarului 
va avea cu siguranță eficiența 
dorită.

GRIGORE PRISECĂRUȚĂ

AM ÎNAINTAT SPRE REZOL
VARE SCRISOAREA DV. 
CONSILIULUI POPULAR AL 
MUNICIPIULUI 
CESTA, SUB 
TOVARĂȘULUI
PREȘEDINTE ANTON D. LUN- 

GU, NE RĂSPUNDE :

BRĂILA. A- 
SEMNATURA 

PRIM-VICE-

în urma adresei dv.. vă facem 
cunoscut că situația locativă a 
familiei tovarășului Prisecăru- 
ță Grigore a fost soluționată 
favorabil. Constatîndu-se că 
intr-adevăr semnatarul scriso
rii adresate dv. nu avea 
spațiu suficient pentru familia 
sa. s-a atribuit chiriașului aces
tuia o altă locuință.

VI SA APROBAT
TRANSFERUL SOLICITAT

La 15 iunie 1973 am absolvit 
cursurile Școlii profesionale ma
teriale de construcții Jimbolia,

jud. Timiș. Am încheiat contrac
tul de școlarizare cu o unitate 
industrială care nu a fost încă 
dată in folosință. Am- lucrat o 
vreme la întreprinderea de pre
fabricate beton Timișoara, fără 
nici o obligație contractuală. 
Distanța prea mare de meleagu
rile natale unde aveam- condiții 
de locuit m-a determinat să cer 
transferul la I.P.C. Zalău. Unita
tea din Zalău, în principiu, a fost 
de acord cu încadrarea mea, dar 
după ce-mi voi satisface stagiul 
militar. în prezent imi fae da
toria față de patrie. în curind 
voi fi lăsat la vatră. M-am adre
sat din nou I.P.C. Zalău, cu ru
gămintea de a mi se comunica 
dacă în mod sigur voi fi încadrat 
în muncă in această unitate. 
Pentru că n-am primit nici un 
răspuns, vă rog pe dv. să inter- 
veniți la ministerul de resort 
pentru a mi se clarifica situația.

FEKETE KAROLY

LA INTERVENȚIA ZIARULUI, 
MINISTERUL -----------------
FORESTIERE Șl 
-------- DE CONSTRUCȚII 

RĂSPUNDE :
LELOR 

NE

ECONOMIEI 
MATERIA-

Sîntem de 
rea tînărului 
I.P.C. Zalău.

acord cu încadra- 
Fekete Karoly la 
Această unitate va 

prelua contractul de școlarizare.
La terminarea stagiului militar 
tînărul se poate prezenta la în
treprinderea sus-menționată.

Rubrică redactată de : 
DOMNIȚA VĂDUVA

insămințarea culturilor păioase
Anunțînd acest succes într-o 

telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul jude
țean de partid arată: încheierea 
însămințării griului și a celor
lalte culturi, în epoca optimă și 
în cele mai bune condiții agro
tehnice subliniază efortul și 
dăruirea muncitorilor, mecaniza
torilor, țăranilor cooperatori și 
ale cadrelor de specialiști agricoli 
pentru a asigura și în viitor ob
ținerea constantă a unor pro
ducții de cereale ridicate.

în spiritul indicațiilor Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., oamenii muncii din agri
cultura județului, mobilizați de 
organele și organizațiile de 
partid, de comandamentele lo
cale și consiliile populare, sînt 
antrenați cu toate forțele în bă
tălia pentru succesul întregii 
campanii agricole de toamnă, 
pentru stringerea integrală, fără 
pierderi, a recoltei de porumb, 
sfeclă. de zahăr, tomate și alte 
legume, precum și de fructe, asi- 
gurind îndeplinirea ritmică a 
obligațiilor asumate către fon
dul centralizat al statului și o 
bună aprovizionare a populației.

Dialog între generații
Tinerii constructori de pe 

platforma industrială a Săvi- 
neștilor care muncesc în aces
te zile cu sirg și dăruire dem
ne de toată lauda la ultima in
stalație (amintim doar citeva 
nume : Ion Barna, dulgher, 
Călin Nicolae, Ale.za Costa- 
che, Apostol Virgil, subingi- 
neri, Marcel Velișcu, inginer) 
s-au întâlnit zilele trecute cu 
pionieri ai constructorilor din 
Săvinești; care, cu aproape 
2(1 de ani în urmă, au pornit 
să ridice pe timpurile de ciu
lini și hrișcă marea cetate a 
relonului: o întilnjre cu to
tul bărbătească în care a 
avut loc un interesant schimb 
de experie-nță pe teme pro-

fesionale. Printre oaspeții de 
onoare, veterani ne marile 
șantiere ale țării : Ștefan Ră- 
dulescu, secretar al comitetu
lui de partid al primului șan
tier din Săvinești, Ion Mo- 
canu, inginer pe șantier prin 
anii 57 -’58, Valeriu Momanu, 
director general al Centralei' 
de fire și fibre sintetice din 
Săvinești, inginerul Ion îlea. 
Aceștia, ca .și mulți alții, 
sint eroii romanului „A doua 
mireasă", apărut de curind 
in Editura ..Albatros" și lan
sat cu prilejul Decadei cărții 
românești sub semnătura re
porterului Viorica Ciorbagiu.

V. RANGA



PRESA LIBANEZĂ A DAT PUBLICITĂȚII

Prevederile documentului adoptat 
de reuniunea de la Chtaura

• ȘTIRI • NOTE • CO

MENTARII • ȘTIRI • NO

Presa libaneza, reluată de agenția France Presse, a dat publi
cității textul integral al documentului ce a servit drept bază ne
gocierilor desfășurate la Chtaura, care, după cum s-a anunțat, 
au dus la încheierea unui acord. Un principal capitol al textului, 
care se referă la normalizarea situației din 
toarele măsuri :

TE • COMENTARII

Liban, prevede urmă-

„Scînteia

tineretului1*

pag. 4

Dispută lâ
Westminstei

— proclamarea unei încetări a 
focului la data și ora fixată prin 
înțelegerea comună ;

— retragerea armamentului 
greu, sub responsabilitatea fie
căreia dintre părți și sub con
trolul forțelor de pace arabe ;

— instalarea forțelor de pace 
arabe la puncte de control a 
căror amplasare va constitui o- 
biectul unor acorduri prealabile;

— retragerea elementelor ar
mate în conformitate cu un pro
gram stabilit in funcție de si
tuația din diferitele regiuni ale 
țării ;

— deschiderea drumurilor Bei
rut — Damasc, Beirut — Tripoli, 
Beirut — Tyr, Beirut — Saida, 
pe care vor fi înființate puncte 
de control ;

— autoritatea legală va lua în 
sarcină sectoarele și instituțiile 
publice din care militarii vor fi 
retrași (de această problemă se 
va ocupa un Comitet central o- 
ficial, asistat de subcomitete ale 
administrației de stat) ;

— reîntoarcerea persoanelor 
deplasate la căminele lor va tre
bui să înceapă două luni după 
intrarea în vigoare a acestui 
document, (vor fi înființate co
mitete publice și de asistență 
pentru a se preocupa de organi
zarea și desfășurarea acestei o- 
perațiuni) ;

— mijloacele oficiale de in
formare în masă vor trebui să 
se consacre cauzei păcii, în ca
drul unei reunificări a progra
melor de informații ale posturi
lor de radio și televiziune.

Un alt capitol se referă la a-

la Cairo, care regle- 
relațiile libano-pa-

cordul de 
mentează 
lestiniene și care, subliniază do
cumentul, trebuie respectat in 
litera și spiritul său. Pentru a- 
plicarea acordului de la Cairo 
vor fi utilizate forțele de pace 
arabe (se va face apel Ia secre
tarul general al 
pentru întărirea

Ligii Arabe 
,_____ _______ efectivelor a-
cestora, așa îneît ele să devină 
apte să-și îndeplinească această 
misiune).

în cursul zilei de marți, for
țele siriene amplasate în jurul 
orașului Jezzin, din sudul Li
banului, au lansat o ofensivă pe 
două direcții împotriva poziți
ilor deținute de forțele musul- 
mano-palestinien-e din zonă, a- 
nunță agenția palestiniană de 
știri WAFA. La această acțiune 
participă unități de infanterie, 
sprijinite de tancuri și artilerie. 
Potrivit agenției menționate, au 
fost atacate pozițiile musulma- 
no-palestiniene de la . Azour, 
Homsiyeh, Haitoura, Jbaa și 
Roum.

Reuniunea tripartită libano-si- 
riano-palestiniană, care urma să 
aibă loc, miercuri, la Chtaura, 
în vederea definitivării acordu
lui destinat să pună capăt ostili
tăților in Liban, nu va. mai avea, 
loc — informează agenția Fran
ce Presse, citind surse palesti
niene.

Anularea acestei întîlnirî, afii- 
mă agenția, se datorează'atacu
lui lansat marți dimineața' de 
trupele siriene împotri-w poziți
ilor deținute de palestinieni. •

SPANIA : fn cadrul numeroaselor și puternicelor acțiuni ale popu
lației spaniole pentru reinstaurarea drepturilor și libertăților demo
cratice, pentru imbunâtățirea condițiilor de viață, tineretul s-a aflat, 

după cum se vede și in fotografia noastră, în primele rinduri.

Convorbirile delegației parlamentare
romane in

TINERETUL LUMII

Pentru pace în zona 
Oceanului Indian

Tailanda: tensiunea se menține
• Noi măsuri împotriva forțelor progresiste • A fost 
prelungită starea de detenție • Șase lideri ai stu

denților nu vor fi eliberați pe cauțiune

Declarații

Delegația parlamentară româ
nă; condusă de Nicolae Giosan, 

’ președintele .Marii Adunări Na- 
. ■țiohale, a fost primită la sediul 

-Parlamentului, danez de Karl 
. Skytte, 

. ■ lui. și
care a
păreri

ultimative ale lui lan Smith
Ian Smith, șeful guvernului 

rasist de la Salisbury, a acor
dat revistei americane „News
week" un interviu in care a 
cerut din nou, in mod ultima
tiv. statelor africane și mișcă
rilor de eliberare națională ale 
poporului Zimbabwe, să se men
țină exclusiv in limitele planu
lui anglo-american de „regle
mentare44 a situației din Rhode
sia. în caz contrar, el a ame
nințat că nu va participa la lu
crările proiectatei conferințe 
constituționale de la Geneva.

Șeful guvernului minoritar 
rhodesian a declarat, pe de altă 
parte, că controlul asupra ar
matei și poliției in „guvernul 
provizoriu4*, care se are în ve
dere a fi constituit, trebuie să 
rămînă în mod obligatoriu in 
miinile reprezentanților popu
lației albe din Rhodesia. In a- 
ceastă problemă nu pot exista 
nici un fel de discuții — a de
clarat Ian .Smith. Un guvern 
provizoriu — a spus el_ — nu 
va fi format curind, dacă afri
canii nu iși revizuiesc cererea 
ca portofoliile apărării și afa
cerilor interne să fie încredin
țate reprezentanților populației 
africane.

Contrar faptelor cunoscute,

șeful regimului de la Salisbury 
a afirmat că secretarul de stat 
al S.U.A. ar fi obținut, chipuri
le. asentimentul ' președinților 
Zambiei și. Tanzaniei asupra 
,.menținerii controlului albilor 
asupra forțelor de securitate**.

Ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Anthony Cros-: 
land, a anunțat în Camera Co
munelor că guvernul țării sale 
a transmis invitațiile în vederea 
deschiderii, la 25 octombrie la 
Geneva, a Conferinței în proble
ma viitorului Rhodesiei, care 
va fi precedată de patru zile de 
consultări particulare. Au fost 
invitați Robert Mugabe. Abel 
Muzoreva și Joshua Nkomo, li
deri ai mișcării de eliberare 
națională rhodesiană. Totodată, 
s-a cerut celor trei lideri ai miș
cării de eliberare să desemneze 
pe ceilalți 
însoți.

delegați care îi vor

minorității albe din 
anunțat, marți, com-

Guvernul
Rhodesia a _.......
ponența delegației sale la confe
rința constituțională asupra vii
torului Rhodesiei, ale cărei lu
crări urmează să se deschidă la 
Geneva, la 25 octombrie.

Delegația va fi condusă 
premierul Ian Smith.

Karl 
președintele Folketingu- 
alțî parlamentari cu 
făcut un schimb de 

asupra preocupărilor 
două, foruri legislati

vii fbst' evidențiate, cu 
J aces.t. prilej', posibilitățile de 
'■ amplificare în continuare a re

lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Danemarca, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei cooperării, securității și 
păcii în Europa și în lumea în

treagă. S-a subliniat, de aseme
nea, faptul că cele două țări pun 
pe primul plan al activității lor 
internaționale înfăptuirea secu
rității și colaborării în Europa, 
relevîndu-se însemnătatea extin
derii colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și în 
alte domenii, necesitatea adop
tării de măsuri efective de dez
angajare militară pe continentul 
european.

în cadrul convorbirii s-a ară
tat că parlamentelor și parla
mentarilor din toate statele 
revin importante răspunderi și 
îndatoriri pentru realizarea u- 
nei mai bune cunoașteri și apro
pieri intre popoare, pentru mo
bilizarea opiniei publice din în
treaga lume împotriva tendin
țelor anacronice din politica 
mondială, pentru accelerarea 
cursului destinderii internațio
nale. pentru făurirea unei 
mai bune și mai drepte.

Delegația M.A.N. a făcut 
zită la Consiliul municipal

rașului Copenhaga, unde a luat 
cunoștință de dezvoltarea actuală 
și în perspectivă a capitalei Da
nemarcei.

„OCEANUL INDIAN — 
ZONA A PĂCII" este tema 
unei conferințe internaționa
le a tineretului și studenți
lor, ce va fi organizată in
tre 15 și 19 octombrie la 
Madras (India). Vor partici
pa circa 1 000 de reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret și studenți din întrea
ga Indie, precum și invitați 
ai unor organizații de ti
neret și de studenți din 60 
de țări, în principal din sta
tele zonei litoralului Ocea
nului Indian.

In mesajul adresat orga
nizatorilor acestei conferin
țe, primul ministru Indira 
Gandhi — care se află în 
prezent într-o călătorie în o 
serie de țări africane — a- 
rată că „introducerea de po
tențial militar în Oceanul 
Indian și construirea de 
baze militare ale unor puteri 
străine sînt probleme de 
gravă îngrijorare pentru In
dia și pentru toate națiunile 
din zona Oceanului Indian".

Ia capitala tailandeză 
se menține starea de 
tensiune instaurată după 
recenta lovitură de stat 
militară care a înlăturat 
guvernul civil condus de 
fostul premier Seni Pra- 
moj, informează agenția 
Reuter.

Poliția a efectuat numeroase 
descinderi la domiciliile mai 
multor studenți și personalități 
cu vederi de stînga. De aseme
nea, forțe ale armatei și poli
ției instalate la punctele de 
control răspîndite în întreaga 
capitală continuă să facă per
cheziții.

Conducătorii regimului mili
tar au cerut tribunalelor să pre
lungească starea de detenție 
pentru aproape jumătate din 
studenții arestați la Universi
tatea Tammasat din Bangkok, 
în ziua loviturii militare. Șase 
lideri ai studenților, printre 
care și fostul conducător al 
Centrului național al studenți
lor din Tailanda, au fost trans
ferați la o închisoare rezervată 
deținuților politici. Aceștia, 
împreună cu alte 50 de persoa
ne arestate, nu vor fi eliberați

le

Arheologul electromagnetic
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i care 'clinele dresat al vameșilor portuari vene- 
’'' țieni a început să dea semne de neliniște și sa

Congresul de egiptologie .încheiat la Cairo s-a 
soldat cu adoptarea unor măsuri menite să 
impulsioneze și să" ordoneze cercetările in acest 
interesant domeniu al civilizației antice. Prin 
stabilirea unor criterii unice de catalogare a 
datelor deținute de marile muzee din lume și 
stabilirea unui cod comun, toate aceste infor
mații vor putea fi prelucrate la calculatorul e- 
lectronic. Dc asemenea se preconizează ca. prin 
utilizarea undelor electromagnetice, să fie de
pistate — fără a fi necesare sondaje și săpă
turi — noi monumente ale antichității egiptene. 
O serie de comunicări științifice prezentate cu 
acest prilej s-au referit la cele mai recente des
coperiri in materie. în Spania, de pildă, au fost 
scoase la lumină statui, amfore și obiecte ale 
faraonilor. Se pare că in această parte a lumii 
cartaginezii formaseră o înfloritoare colonie, a- 
preciază unii savanți. Alții sint de părere că o- 
biectele descoperite ar fi fost introduse in Pe
ninsula Iberică in timpul ocupației romane.

Vameș patruped
Totul părea in regulă pină în momentul în

i adulmece interiorul unui automobil debarcat de 
‘ curind. Un control sever, și din caroseria mași- 

' nii ies la iveală pungile albe de hașiș. în total 
70 de kilograme de hașiș de cea mai pură com
poziție. O importantă captură care poate ar fi 
scăpat fără prețiosul ajutor al vameșului 
patruped.

ț

i

ț 
ț

I.

Economiile „armonolului"
In amestec cu benzina sau cu un alt combus

tibil folosit de autovehicule, „armonolul", o 
nouă substanță descoperită de chimistul englez 
Nathanaiel Newman, are însușirea de a reduce 
considerabil consumul de carburant. Aceasta 
prin asignarea unei arderi mai eficiente a a- 
mestecului. La motoarele cu benzină s-ar asi
gura după cum afirmă autorul invenției, o eco
nomie de 25 la sută, iar la cele cu motorină o 
reducere a consumului de 10—12 la sută. Ar- 
monolul nu este o substanță nouă ci doar un 
amestec de substanțe chimice.

^nema
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Itltima noapte a SINGURĂ
TĂȚII: Luceafărul (orele 9; 11,13; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Gloria (ore
le 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DOSARUL GERICAROV t Scala 
(orele 9,30; 11.30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45).

MICA SIRENA : Capitol (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

ULTIMELE ZILE ALE VERII î 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15) ; Tomis (ore
le 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30); 
Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 
18.15: 20,15).

AEROPORT ’75 : Victoria (orele

Actualități social-economice din țările în curs de dezvoltare
șapte asemenea obiective cu 
caracter prioritar, care — cu 
investiții de 450 milioane dolari 
— vor asigura la intrarea lor în 
producție 
devize de 
Obiectivul 
reprezintă ......... 
care prevede sporirea capacită
ților de producție ale minei și 
construirea unei Uzine pentru 
fabricarea de concentrate. Prin
tre celelalte proiecte figurează 
lărgirea capacității de produc
ție a rafinăriei dc zinc și a ra
finăriei de cupru de la Oroya 
și interconectarea rețelelor elec
trice ale unităților „Centromin" 
și întreprinderii de stat „Elec- 
troperu".

• Sri Lanka — 
Complexul de irigații 

de la Mahaweli
laComplexul de irigații de 

Mahaweli, a cărui primă fază 
de realizare a fost încheiată in 
cursul acestui an, s-a dovedit 
deosebit de util în combaterea 
efectelor secetei. Astfel, deși in 
acest sezon zona în care se află 
sistemul de irigații a fost afectată 
de cea mai puternică secetă din 
secolul nostru, complexul de la 
Mahaweli a făcut posibilă cul
tivarea în bune condițiuni a 
orezului pe 28 000 acri de teren 
agricol în districtul Polonna- 
ruwa și alți 24 500 acri in dis
trictul Anuradhapura, in sezo
nul numit de localnici „yala“, 
care cuprinde perioada aprilie- 
septembrie. Totodată, alți aproa
pe 40 000 acri din orezăriile ce
lor două districte au beneficiat 
parțial de apa furnizată de la 
Mahaweli. Aceste cifre sînt grăi
toare, dacă se are în vedere fap
tul că in sezonul „yala“ din 1975, 
in condițiile unei secete mai re
duse. în cele două districte au 
putut fi cultivate cu orez doar 
suprafețe de 14 500 și, respec
tiv, 1 700 acri.

un venit anual în 
150 milioane dolari, 
cel mai important îl 

cel de la Qobriza,

• Investiții importante 
în sectorul agricol din 

Sudan
Pentru perioada 1976—1982, 

Sudanul a investit un miliard 
lire sudaneze pentru sectorul 
agricol. Investițiile vor fi con
sacrate, în mare măsură, dotării 
agriculturii cu tractoare, pompe

pentru irigat, îngrășăminte chi
mice și insecticide. Suprafețele 
cultivate vor crește cu 6—8 mi
lioane hectare iar producția 
agricolă cu 75 la sută, adică o 
medie anuală de 12,5 la sută.

• Sporirea producției 
petroliere congoleze

In ultimii ani producția pe
trolieră congoleză a atins 2,1 
milioane tone, aducînd statului 
venituri de peste 21 miliarde 
franci C.F.A. Descoperirea și 
apoi intrarea în exploatare, in 
1973, a unui nou zăcămint de 
petrol submarin, la Loango, a 
făcut ca R.P. Congo, țară care 
figura printre ultimele produ
cătoare de țiței — cu puțin 
peste 100 000 tone anual — să 
ajungă printre primele locuri 
din Africa în acest domeniu. 
Pentru perioada următoare se 
are in vedere realizarea unor 
noi rafinării (în prezent există 
doar rafinăria de la Pointe- 
Noire), în scopul extinderii ca
pacității de prelucrare a acestei 
importante resurse naturale de 
care beneficiază R.P. Congo.

La pescuit în... centrul Parisului I

1
Ștrandul Deligny din apropierea Pieței Con

corde a devenit nerentabil. Pină la găsirea 
unui cumpărător, proprietarul său s-a gindit 
să-i dea o destinație mai bănoasă : in fiecare 
zi. in bazinul de înot sînt deversate două tone 
de păstrăvi vii. Pentru o taxă de numai doi 
franci, peșcarii amatori iși pot încerca indemi- 
narea și norocul. Distracția merită, căci, deși 
fiecare păstrăv prins. costă cinci franci, 
piață ei se vind cu'28 f ranci -kilogramul. Și 
poi, cine a mai pescuit pină acum păstrăvi 
plin centrul Parisului?

la 
a- 
in

\
\

ț
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După „Liza" ți „Madeleine"
Două furtuni tropicale, una in Pacific și alta 

în Marea Caraibilor amenință regiuni vaste dih 
Mexic și Insula Santo Domingo — a făcut cu
noscut Serviciul meteorologic- național citat de 
Prensa Latina.

Furtuna tropicală formată în Pacific s-ar 
putea transforma ini uragan și ar putea devasta 
zonele recent afectate « de uraganele „Liza" și 
„Madeleine". Depresiunea atmosferică se .afla 
luni la 650 km in- direcția sud—sud—est de 
localitatea balneară Manzânfll'o, din statul Co
lima, .astfel incit s-au sem-fialat intense ploi in 
mai multe regiuni ale lexicului. La rîndul ■ 
său. furtuna formată in Caraibe s-a centrali- \ 
zat la 268 km sud-sud-vest de capitala Repu- > 
blicii. .Dominicane. . ‘ j

____________________ k

9,15; 11.30; 13,45 Î 16; 18,15 ; 20,30).
OSfNDA : Cotrocepi (orele 10 ; 

12,30; 15 ; 17,30 ; 20) ; Miorița (o- 
rele 9 ; 11,30; 14; 17 ; 19,30) ; Fla
mura (orele 11,30; 14;45; 17,15 ; 20).

DE CE. NU POT SA .FIU CU
MINTE : Flamura (orele 9).

NOAPTEA AMERICANĂ : Eforie 
(orele 9.15; 11,30: 13,451 16: 18.15 ;
20.30) ; Grivița (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45: 18; 20,15).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Timpuri Noi (orele 9; 12,30 ; 
16 ; 19,15).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Patria (orele 9 ; 11,15; 13,30; 16 ; 
18,30; 21) ; București (orele 8,45 ; 
11; 13,30; 16: 18,30;20,45) ; Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16 ; 18,15;
20.30) .

APAȘII î Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Doi
na (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20). •

• Valorificarea 
superioară a resurselor 

naturale peruane
Una din principalele orien

tări ale economiei naționale 
peruane o reprezintă valorifica
rea superioară, pe calea indus
trializării, a resurselor naturale. 
In cadrul industriei miniere, in
vestițiile efectuate in vederea 
lărgirii și modernizării bazelor 
de exploatare a minereurilor 
sînt însoțite de noi proiecte 
pentru extinderea și diversifica
rea capacităților de prelucrare 
industrială. Întreprinderea cen
trală de stat „Centromin Peru" 
va realiza, incepind din 1978,

pe scurt
DOUA PARTIDE SOCIALISTE 

SPANIOLE SE UNIFICA
• FELIPE GONZALES, prim- 

secretar al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, și Enrique 
Tierno Galvan. președintele 
Partidului Socialist Popular din 
Spania, au convenit asupra unui 
acord de principiu, privind uni
ficarea celor două partide — s-a 
anunțat în capitala. portugheză, 
unde cei doi lideri au sosit la 
sfîrșitul. săptâminii trecute, la 

v invitația primului' ministru Ma
rio Soares.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI ai Partidului Comunist 
Român, condusă de Iulian Ploști- 
naru, prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al P.C.R., 
care se află intr-o vizită de pri
etenie in Republica Populară 
Chineză, a fost -primită de Ci 
Ten-kuei, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 

. vicepremier al Consiliului de
Stat. ; m '

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
convorbire cordială, prieteneas
că, în cursul căreia tovarășul Ci 
Ten-kuei a transmis din partea 
Comitetului Central al P.C. Chi
nez, în frunte cu tovarășul Hua

LIBIA : Imagine a rafinăriei de la Marsa el Brega

Kuo-fen, un călduros salut Co
mitetului Central al P.C.R., în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

• PATRU PROTESTANȚI 
nord-irlandezi au fost condam
nați, marți, la închisoare pe ter
mene variind intre 10 și 15 ani, 
pentru a fi declanșat, în decem
brie 1975, o explozie intr-un lo
cal public din Londra frecventat 
de catolici.

In urma atentatului, cinci per
soane au fost rănite.

INTERVIU AL PREȘEDINTELUI 
FRANȚEI PENTRU TELEVIZIUNEA 

SOVIETICA
• DESTINDEREA — a decla

rat președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, într-un inter
viu acordat televiziunii sovieti
ce — nu exprimă numai o si
tuație în care nu există război, 
ci voința de a trăi împreună și 
deci de a accepta diferențele, 
îndeosebi în ce privește organi
zarea economică și socială, pre
cum și deosebirile ideologice. El 
a afirmat că Franța dorește să 
treacă „de la destindere la în- 
țelegere“ prin intermediul unei 
cooperări active, iar Conferința 
de la Helsinki constituie efor
tul cel mai important întreprins 
de la sfîrșitul războiului pentru 
a face să progreseze destinderea 
în Europa.

DUPĂ „AFACEREA LOCKHEED", 
AFACEREA „COCA COLA"...
• CUNOSCUTA FIRMA mul

tinațională americană producă
toare de băuturi răcoritoare 
„Coca Cola" a recunoscut că în 
ultimii ani a oferit cîteva sute 
de mii de dolari — suma 
n-a fost precizată — sub 
de mită, pentru sporirea 
rilor într-o serie de țări.

exactă 
formă 
vînză-

• PREȘEDINTELE PERU
LUI, Francisco Morales Ber
mudez, a subliniat că pentru 
înfăptuirea aspirației popoa
relor la o ordine economică 
nouă și justă, este necesar să 
fie înțelese și luate în con
siderare propunerile pe care 
Ie formulează țările în curs 
de dezvoltare. Astfel, a ară
tat el, se va ajunge la lichi
darea dependenței, la exer
citarea plenară, cu drepturi 
depline, a suveranității, pre
ludiul necesar pentru demo
cratizarea relațiilor interna
ționale pe care se întemeia
ză alternativa cea mai viabi
lă a dezvoltării viitoare a 
omenirii.

• LA MOSCOVA, în cea de-a 
XLIII-a ședință a sa, Consiliul 
Băncii Internaționale de Colabo- 

l.

DACA TACE ClNTĂRETUL : 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,30 ; 
16: 18.15; 20,30).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Dacia (orele 9: 11,13: 13.30; 
15,45; 18; 20.15).

ORIENT EXPRESS : Feroviar 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

KATINA : Unirea (orele 16; 18; 
20).

ȚARĂ ÎNDEPĂRTATA : Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15 ;
13,30 ; 16; 18,15; 20,30) ; Modern 
(orele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) .

MICUL INDIAN : Bucegi (orele 
15,30; 17,45; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

NEBUNA DE LEGAT : Lira (o- 
rele 13Jo: 18: 20,15).

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Ferentari (orele 14,30; 16).

ARIPI PUTERNICE ; Ferentari 
(orele 18; 20,15).

PINTEA : Pacea (orele 16; 18 ; 
20 ; la ora 14,15 program de dese
ne animate) ; Popular (orele 15.30; 
18: 20,15).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU î 
Giulești (orele 10; 15,30; 17,45; 20).

B.D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
Crîngași (orele 17).

CANGURUL : Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,15).

CEI 13 DE LA BARLETTA : 
Volga (orele 9,30; 12; 14,30; 17; 
19.30).

COMEDIE FANTASTICA : Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,15).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANĂ : Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,15).

FINIST, ȘOIM VITEAZ î Munca 
(Orele 15.45; 18 ; 20).

PINOCCHIO : Cosmos (orele 
15.30; 18).

DACU : Cosmos (orele 20,15).
SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 

Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).
CELALALT FRANCISCO : Arta 

(orele 15,30; 17,45; 20).

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă germană (nivel mediu). 17,00 
Telex. 17,05 Enciclopedie pentru 
tineret. 17,30 Imagini din Pakis
tan : Lahore. Reportaj de Victor 
Teodoru și Mihai Romașcu. 17,50 
Arte vizuale. 18,15 Săptămîna mu
zicală. 18,40 Tragerea pronoexpres. 
18,50 Consultații în ajutorul lec
torilor, propagandiștilor și cursan-

pe cauțiune. Nu a fost fixată 
nici o dată pentru proces.

Agenția Reuter anunță, tot
odată, că au fost luate măsuri 
speciale de securitate în preaj
ma celei de-a treia aniversări, 
de joia viitoare, a revoltei stu
dențești din octombrie 1973 care 
a dus la răsturnarea '■“* J 
militar.

Pe de altă parte, 
național al reformei 
trative din Tailanda 
că va fi promulgată, 
o nouă constituție a țării — in
formează agenția France Pres
se. In acest sens, a fost alcă
tuit un comitet special de re
dactare a proiectului noii legi 
fundamentale tailandeze. Co
mitetul, alcătuit din 13 mem
bri, este condus de președintele 
Curții Supreme, Sutham Phat- 
taharakom,

în continuarea măsurilor o- 
rientate împotriva forțelor de 
stingă, progresiste. adoptat^ 
după preluarea puterii de cătr.e 
regimul militar din Tailanda, 
șeful „Consiliului pentru Refor
ma Administrației Naționale**, 
amiralul Sangad Chalawyoo, a 
anunțat marți că administrația 
militară „va acorda cele mai 
grave pedepse posibile, conform 
legii marțiale**, pentru orice în
călcări ale ordinii publice. După 
cum precizează agenția U.P.I., 
în conformitate cu legile în vi
goare, persoanele care se fac vi
novate de manifestații împo
triva regimului sînt supuse ju
decății tribunalelor militare și 
sînt pasibile de pedeapsa cu 
moartea. Potrivit aceleiași sur
se, regimul militar tailandez 
continuă procesul de epurare a 
oficialităților.

Toamna politică britanică 
debutat furtunos. Norii ame 
nințâtori — cauzați de stare: 
economică generală, de si 
tuația alarmantă a lirei ster
line - păreau a primejdu' 
continuitatea echipei gu 
vernamentale din prima zi o 
reluării activității parlamen
tare. Disputele vii, deosebit 
de critice, au răsunat din nou 
în renumita sală a Camerei 
Comunelor de la Westminster 
Noaptea tîrziu, cînd telexurile 
agențiilor de presă au anun
țat rezultatele „dezbaterii de 
urgență", calmul revenise in 
tabăra laburiștilor.

regimului

Consiliul 
adminis- 

a anunțat 
în curind,

Apartheidul 
pe banca acuzării 
la Națiunile Unite

O.N.U. trebuie să-și aducă un 
sprijin necondiționat cauzei jus
te a celor care se opun politicii 
de apartheid, a declarat secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurt Waldheim, 
în fața Comitetului special al 
OjN.U. împotriva apartheidului, 
cu prilejul „Zilei de solidaritate 
cu prizonierii politici din Africa 
de Sud*‘.

Nu poate exista soluție reală 
și efectivă la situația care pre
valează în Africa de Sud, atît 
timp cit apartheidul nu va fi 
eliminat, și drepturile omului 
respectate, a afirmat, in conti
nuare, Kurt Waldheim, mențio- 
nînd că politica „de injustiție și 
de represiune rasială" a guver
nului minoritar sud-african, pre
cum și refuzul său de a răspun
de apelurilor O.N.U. constituie 
„o problemă de gravă preocu
pare".

Manifestațiile recente din Afri
ca de Sud, în cursul cărora 
„sute de persoane nevinovate au 
fost ucise sau rănite, dovedesc în 
mod dramatic că apartheidul este 
o politică ce conduce în mod 
inevitabil la violență", a spus în 
continuare secretarul general al 
O.N.U.

La rîndul său, președintele ce
lei de-a XXXI-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., Shirley 
Amerasinghe (Sri Lanka), a de
clarat în fața aceluiași comitet- 
că politica de apartheid consti
tuie un ultragiu la adresa civi
lizației în Africa de Sud.

rare Economică a examinat o 
serie de probleme privitoare la 
activitatea curentă a băncii, a- 
doptînd hotărîri corespunzătoare.

UNORA LE PLACE JOCUL 
DE-A... HIROȘIMA i

• PRIMARUL ORAȘULUI 
HIROȘIMA și două organizații 
din localitate care se pronunță 
pentru interzicerea armelor 
nucleare au adresat, marți, 
scrisori Ambasadei S.U.A. din 
Japonia, în care protestează e- 
nergic împotriva efectuării unui 
experiment în Statele Unite în 
timpul căruia a fost simulată o 
explozie similară celei care s-a 
produs, la 6 august 1945, la Hi- 
roșima. (Potrivit agenției Asso
ciated Press, în prezența a 
peste 40 000 de persoane, pilotul 
avionului care a aruncat bom
ba atomică asupra Hiroșimei a 
efectuat, la 9 și 10 octombrie 
a.c., zboruri demonstrative pe 
un bombardier de tip „B-29" și, 
,cu ajutorul unor mijloace piro
tehnice, a reprodus, în statul 
Texas, această explozie de* tris
tă memorie).

L
uni seara, guvernul 
laburist condus de 
James Callaghan 
repurta o victorie, 
obținind o majori
tate confortabilă de 

13 voturi în favoarea politicii 
sale economice și a strategiei 
puse la punct pentru a apăra 
lira sterlină de furtunile mone
tare, cărora le-a căzut pradă in 
ultimele săptămîni. O victorie 
dobindită la capătul unor aprige 
dispute precedînd votul de luni, 
o victorie ce înclină pentru mo
ment balanța spre partidul gu
vernamental. Ea a revenit dqpâ 
o serie de reuniuni politice și 
sindicale — între acestea, con
gresele principalelor partide 
care, tradițional se înfruntă în 
parlament. Deschizînd dezba
terile, șeful trezoreriei, Deniș 
Healey, i-a dezamăgit pe cei 
care așteptau un nou pachet de 
măsuri antiinflaționiste. Din 
contră, el a afirmat că nivelul 
de viață va trebui să scadă, pen
tru a putea face față cerințelor 
urgente impuse economiei bri
tanice. Ripostind, purtătorul de 
cuvînt al opoziției conservatoa
re, Geoffrey Howe, a cerut ca 
guvernul să renunțe la unele 
proiecte — între acestea aflîn- 
du-se cel de naționalizare a 
unor ramuri industriale, renun
țarea la subsidiile acordate pen
tru menținerea unor prețuri la 
produse alimentare și tarife de 
transport. O vie reacție au stîr- 
nit replicile directe dintre Mar
garet Thatcher, liderul conser
vatorilor, și primul ministru 
Callaghan. Pe un ton foarte 
tranșant, doamna Thatcher a 
cerut reducerea cheltuielilor pu
blice și modificarea totală a stra
tegiei economice promovate de 
guvern, strategie calificată ca 
„dezastruoasă". Callaghan, din 
contră, a arătat că măsurile a- 
doptate „erau singurele care 
puteau scoate țara din .situația 
de criză".

Așadar, votul a readus o oa
recare liniște printre laburiști. 
Este un moment de răsuflu care 
se dalorește in cea mai mare 
parte nu atit argumentelor cu 
care s-au luptat principalii pro
tagoniști din Camera Comune
lor, cit altor factori. In primul 
rînd, este vorba de reținerea 
manifestată de guvern de a nu 
lansa noi măsuri de austeritate 
într-o perioadă în care se aș
teaptă a fi cunoscute condițiile 
impuse de Fondul Monetar In
ternațional pentru acordarea u- 
nui masiv împrumut, solicitat in 
vederea finanțării urgențelor din 
sectorul public. Evident, o serie 
de măsuri restringînd puterea 
de cumpărare a populației ar fi 
putut stirni și mai multe ne
mulțumiri în cadrul aripei ! de 
stînga a laburiștilor, și atvmci, 
rezultatul votului ar fi fost altul. 
Pe de altă parte, așa cum a re
ieșit din confruntare, rolul deci
siv l-au avut totuși, micile par
tide minoritare, care prin abți
nerea de la vot au înlesnit ma
joritatea de 301 la 288, favorabi
lă lui Callaghan și echipei sale.

înainte de octombrie 1979, ac
tualul guvern nu poate fi forțat 
— în afara unor împrejurări eu 
totul deosebite — să convoace 
alegeri generale. Este un inter
val de timp pe care laburiștii și 
conservatorii se vor strădui să-1 
folosească pentru a demonstra 
cetățeanului de rînd justețea 
programului lor. Decisivă va fi 
însă, bătălia pentru asigurarea 
stabilității economice. Este un 
atu pe care doar trecerea vremii 
va arăta pentru cine a mizat...

I. TIMOFTE

pe scurt
ților din învățămîntul politico- 
ideologic. Ciclul: Principalele mo
mente ale istoriei patriei, mișcă
rii democratice și muncitorești din 
România, ale istoriei P.C.R. Te
ma I : Formarea limbii și a po
porului român. Continuitatea ro
mânească pe teritoriul vechii 
Dacii. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20,30 Film artistic : „Aștepta
rea" — o producție a studioului 
cinematografic „București". 21,40 
Invitați în studioul 3. 22,15 24 de 
ore. 22,30 Închiderea programului.
PROGRAMUL 2

20,00 Selecțiuni din operetele 
lui Johann Strauss. 20,25 O viață 
pentru o idee : Daniel Danielopo- 
lu (1884—1955) — fiziolog și clini
cian renumit. 20,55 Treptele afir
mării. Violonistul Vladimir Nem- 
țeanu, student al Conservatorului 
„C. Porumbescu". 21,35 Telex. 21,40 
Studioul de poezie. Unde ești,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București Piața „Scînteii" Te! : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi $1 instituții — Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Grivițe] nr. 64—66, P.O.B. 2001 telex 011226, București,

în cadrul cuvîntării rostite în 
Camera Comunelor, premierul 
James Callaghan a declarat că, 
in pofida agravării continue a 
situației economice și financiare 
a țării, nu intenționează să de
misioneze pentru a determina 
organizarea de alegeri generale 
anticipate. El a arătat, de ase
menea, că nu se pune în nici un 
fel problema creării unui „gu
vern de coaliție sau de salvare 
națională", la care să participe 
toate partidele politice, în vede
rea rezolvării gravelor probleme 
cu care este confruntată, in pre
zent, Marea Britanie. Informa
țiile privind organizarea even
tuală a unor alegeri anticipate 
— menționează agenția France 
Presse — au reapărut cu prile
jul congresului anual al Parti
dului Laburist.

blinda mea Euridice ? Versuri de 
Radu Stanca. 22,05 Turism și vî- 
nătoare. Din riou în tainele Del
tei : Paradisul păsărilor. 22,30 în
chiderea programului.

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILL^. (au concursul so
pranei Maria’ Remold) — ora 19 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(Schitu Măgureanu) : FERMA — 
ora 19,30; (Sala Studio) : MILITA
RUL FANFARON — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PLI
CUL — ora 19,30 ; Teatrcl Mic : 
RAȚA SĂLBATICĂ — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 
19,30 ; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : LA HANUL CU ClNTE- 
CE — ora 19,30.
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