
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂ!

Luni. 18 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, la Palatul Consiliului de Stat,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Centrafricane
pe Antoine Kezza, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in calita
te de ambasador extraordinar și ple

nipotențiar al Republicii Centrafri
cane în țara noastră. (Cuvlntările 
rostite, în pagina a lll-a).
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TOATĂ RECOLTA LA ADĂPOST, 
FĂRĂ PIERDERI!

Pretutindeni, această săptămînă să fie o săptămînă 
a muncii record, a încheierii recoltării și depozitării 

tuturor produselor perisabile
• Sute de mii de oameni desfășoară o mantă fără întrerupere pentru 

a recolta, transporta și înmagazina roadele acestei toamne

® întreaga activitate să fie bine organizată, să se desfășoare in ordine 
și disciplină pentru u du rezultatele imperios necesare in aceste împrejurări

9 Răcirea bruscă u timpului, ploile,
temperaturii scăzute impun o serie de

vîntul și înghețul, persistența

URGENȚE Șl
LEGUMELE: culese cît mai grabnic și pro

tejate împotriva intemperiilor, să fie livrate pentru 
aprovizionarea pieței, puse la maturare sau păs
trare ; legumele care au suferit în urma frigului să 
fie date pentru industrializare, folosindu-se și capa
citățile de prelucrare existente în comune.

STRUGURII: în zonele afectate de scăderea 
temperaturii vor fi culeși fără întîrziere și dați pen
tru vinificație ; este necesar să fie strînși cu grijă 
și ciorchinii căzuți pe jos din cauza vîntului ; în 
celelalte podgorii, culesul să se facă eșalonat, pe 
măsura capacității de prelucrare a centrelor de 
vinificație.

FRUCTELE: concomitent cu grăbirea cule
sului, să se asigure preluarea și transportul lor la 
depozite, la unitățile de desfacere și la fabricile de 
conserve ; trebuie strînse cu grijă toate fructele 
căzute din pomi.

CARTOFII: să se organizeze acoperirea tu
turor grămezilor aflate pe cîmp ; să se însilozeze

PRIORITĂȚI: ------
pentru iarnă și sămînță numai cartofi de bună cali
tate, care nu au fost afectați de scăderea tempe
raturii.

SFECLA DE ZAHĂR: recoltată și transpor
tată de urgență la fabricile de zahăr sau însilozată 
la bazele de recepție ; recolta aflată încă pe cîmp 
în grămezi să fie acoperită cu grijă.

PORUMBUL: va fi recoltat în continuare, 
acordîndu-se atenție maximă bunei lui păstrări ; 
este necesar să fie transportat în primul rînd po
rumbul aflat în grămezi, pe cîmp ; știuleții recoltați 
să nu fie așezați direct pe pămînt.

FURAJELE: să fie însilozate, lucrîndu-se zi 
și noapte. Toate resursele furajere care există în 
cîmp, inclusiv paiele și cocenii, să fie adunate și 
depozitate.

ÎNSĂMÎNȚĂRILE: în această săptămînă să 
fie încheiate lucrările pe toate suprafețele pla
nificate.

Succese deosebite 
ale oamenilor 

muncii 
din industrie

Fontă și cocs 
peste prevederi

Furnaliștii de la Galați au a- 
dăugat, in primele 15 zile ale 
lunii octombrie, la depășirea de 
plan de 90 000 tone fontă înre
gistrată anterior, alte peste 1 350 
tone. Succesul a fost obținut 
prin buna exploatare a agrega
telor pe întregul flux tehnologic. 
Hotărîți, la rîndul lor, să asi
gure furnalelor cantități sporite 
de materiale, cocsarii de pe a- 
ceeași mare platformă indus
trială au livrat suplimentar față 
de prevederi, în prima jumăta
te a acestei luni. 10 200 tone 
cocs metalurgic de cea mai 
bună calitate.

Sarcinile la export, 
onorate exemplar

Colectivele din unitățile eco
nomice ale județului Satu-Mare 
acordă o atenție deosebită în
deplinirii sarcinilor de plan la 
export — fapt atestat de livra
rea, peste prevederile de plan, 
a unor produse în valoare de 
15 milioane lei valută. O con
tribuție deosebită au adus oa
menii muncii de la întreprin
derea „23 August", care și-au 
onorat de pe acum sarcinile 
planului anual la export, de la 
fabrica de sticlă „Poiana Co
drului", întreprinderea de in și 
cînepă din Cărei ș.a.

Ciment mai mult, 
mai ieftin 

șl de bună calitate
Harnicii muncitori de la Com

binatul de lianți din Cîmpulung 
desfășoară larg întrecerea so
cialistă pentru a realiza nu nu
mai sarcinile de plan, ci și can
titățile suplimentare solicitate 
de șantiere. Ca urmare, ei au 
dat peste plan, de la începutul 
anului, 29 000 tone ciment de 
calitate superioară. Mari canti
tăți au fost livrate beneficiari
lor din Capitală, unde majori
tatea construcțiilor social-cultu- 
rale se realizează cu ciment fa
bricat aici. Sporul de produc
ție se datorează, în bună mă
sură, creșterii productivității 
muncii ; cheltuielile materiale 
la o mie de lei producție-marfă 
au fost reduse cu 11,57 lei. Ca
litatea bună a cimentului este 
determinată de compoziția su
perioară a materiilor prime, du
blată de o temeinică pregătire 
a muncitorilor și specialiștilor 
din unitate. (Gheorghe Cîrstea).
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Cînd vremea e rea, 
organizarea trebuie 
să fie și mai bună

în aceste zile, pe șantierele obiectivelor productive din zonele afectate 
de starea timpului — în general, pe toate șantierele — se desfășoară ac
țiuni energice pentru ca planul de investiții din primul an al cincinalului 
să fie îndeplinit, iar noile capacități să fie puse in funcțiune la termen.

AZI, DESPRE MĂSURILE LUATE
• Pe șantiere ale Ministerului Energiei Electrice

— Temperaturile deosebit de scă
zute și precipitațiile abundente din 
aceste ultime zile — menționa 
ing. PETRU STAN, director al Di
recției de investiții și construcții din 
Ministerul Energiei Electrice — au 
determinat luarea unor măsuri ur
gente pentru buna desfășurare a ac
tivității pe șantiere, cit și pentru e- 
liminarea unor eventuale posibilități 
de avariere a unor utilaje și insta
lații. Trusturile de construcții au in
ventariat toate locurile care ar pu
tea fi afectate de frigul excesiv. în 
această direcție, pe șantierul de la 
Centrala termoelectrică Mintia au 
fost trimise echipe de constructori 
ce vor sprijini acțiunea de închide
re a sălii turbinelor și cazanelor, 
pentru ca ritmul de execuție să nu 
scadă nici un moment.

— Ce acțiuni ați întreprins pentru 
sectorul de montaj ?

— în primul rînd, au fost stabilite 
măsuri concrete pentru prevenirea 
pericolului de ingheț la cazanele ce 
se află in probe hidraulice. La ca
zanul nr. 1 de la Turceni a fost e- 
vacuată apa, urmind ca în cel mai 
scurt timp probele să fie reluate. 
Totodată, o serie de acțiuni înfăptui
te pe șantierele aparținînd trustu
lui „Energomontaj" vor determina 
păstrarea ritmului bun de lucru în
registrat pină în prezent. O atenție 
deosebită acordăm preluării utila
jelor și instalațiilor de la diferiți 
furnizori pentru ca, neîntirziat, ele 
să fie montate, iar termenele de pu
nere în funcțiune a obiectivelor e- 
nergetice să fie respectate. (Ion 
Moldoveanul.

• La trusturi de construcții din București 
și Constanța

GHEORGHE BUCURENCIU, șeful 
serviciului producție al Trustului de 
izolații pentru lucrări industriale din 
București : „Pentru a diminua și 
cljiar anula efectele negative ale 
înrăutățirii vremii am și trecut la 
aplicarea cu operativitate a unui șir 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
atit în funcție de situația reală de pe 
fiecare șantier, cît și în funcție de 
natura lucrărilor ce urmează să fie 
executate la o capacitate sau alta. 
Astfel, au fost asigurate integral sur
sele de încălzire necesare desfășură
rii activității de termo și hidroizo- 
lații, in ritm susținut, la fiecare loc 
de muncă ; in același timp, peste tot 
s-au pus la punct, în cele mai mici 
detalii, condițiile de depozitare a 
materialelor in vederea protejării 
lor perfecte.

Toate cadrele de conducere ale 
trustului s-au deplasat imediat pe 
șantiere și acolo, la fața locului, au 
stabilit măsuri energice de concen
trare a forțelor umane și tehnice la 
cele mai urgente lucrări de care de
pinde lărgirea fronturilor de muncă 
interioare, ca, de pildă, la Combina
tul siderurgic Galați, Fabrica de za
hăr din Urziceni, întreprinderea de 
prefabricate din Galați, noile unități 
de tricotaje și filatură din Focșani 
și altele.

De mare ajutor In activitatea 
noastră se dovedește și măsura ur
mărind hidroizolarea la sol a panou
rilor de polistiren și apoi monta
rea lor pe acoperișuri. Pe lîngă gra
dul sporit de industrializare a aces

tui gen de lucrări, reușim să înlătu
răm dezavantajele provocate d« 
lucrul în aer liber pe o astfel d« 
vreme".

Ing. VASILE RAVOIU, director 
tehme al Trustului de construcții in
dustriale din Constanța :

„Brusca schimbare a stării timpu
lui din ultimele zile ne-a determi
nat să acționăm imediat pentru ca 
ritmul general al lucrărilor să nu 
fie cu nimic influențat, iar stadiile 
fizice prevăzute să fie atinse cu 
punctualitate. în primul rînd, pe 
șantierele noastre din județele Con
stanța, Tulcea și Brăila s-a veri
ficat starea tehnică și s-au luat mă
suri corespunzătoare pentru ca par
cul de mașini și utilaje de construc
ții să fia menținut în stare de per
fectă funcționare. Aceeași grijă am 
acordat-o și stațiilor de preparare a 
betoanelor și mortarelor, celorlalte 
instalații care lucrează în aer liber.

Pe șantierele Fabricii de ciment 
din Medgidia, întreprinderii meca
nice navale din Constanța și Brăila 
se acționează susținut, cu toate for
țele, în vederea mutării activității 
de construcții-montaj in spații închi
se, protejate de intemperii.

O altă direcție de acțiune vizează 
asigurarea unui flux neîntrerupt și 
ritmic al aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, întărirea asistenței tehnice la 
toate punctele de lucru și a disci
plinei în muncă, în scopul executării 
unor lucrări de înalt nivel calitativ. 
(Cristian Antonescu).

PATRIOTISMUL SOCIALIST
Ieri, 

în Bărăgan
DE LA TRIMIȘII NOȘTRI

Vreme cîinească — ne-a spus un 
tractorist cu miinile înlemnite pe 
volan, dar care își urma netulburat 
drumul său peste cimpuri. Și toc
mai de-aia — a continuat el — tre
buie să punem la adăpost toată re
colta.

Cuvinte ca acestea cu valoare sim
bolică pentru întreaga bătălie pe 
care o duc în aceste zile lucrătorii 
ogoarelor aveam să mai auzim, 
după cum aveam să întilnim mii și 
mii de oameni aflați Ia datorie. Por
niți pe o arteră a Bărăganului, am 
vrut să vedem în ce fel răspund oa
menii acestei imense cîmpii la obli
gațiile care le revin.

Și iată, abia ieșiți în cîmp, sub 
rafalele puterniee ale vîntului (ma
șina noastră se zdruncină și geme) 
ne iese în cale un convoi de trac
toare ce trag, fiecare, cite o re
morcă plină vîrf cu știuleți de po
rumb. ,

— De unde veniți și unde mer
geți ?, l-am întrebat pe tractoristul 
din fruntea coloanei.

— Ducem porumbul la baza de 
recepție. îl aducem din cîmp că nu 
se mai poate să șadă acolo in gră
mezi pe o vreme ca asta.

— De unde sînteți ?
— De aici din Brănești. Dar nu 

sîntem singuri. Acolo de unde ve
nim mai sînt optzeci de oameni, 
încarcă alte remorci.

— Sînt multe ?
— Sint destule. Remorci, ca

mioane.. azi și mîine terminăm.
Pe grămada de porumb din re

morcă un om șade lungit parcă im- 
brățișînd porumbul, ocrotindu-1 cu 
brațele și cu trupul său. Nu pare 
a fi cooperator. Nici tractorist. Trac
toristul observă privirile noastre cu
rioase și se grăbește să ne dea cu
venitele explicații :

— Dînsul e muncitor la ..Solex" 
în București.

— Da. răspunde omul, sînt în 
concediu de odihnă și am venit să-i 
ajut pe cei din sat de la mine.

Tractoristul se prezintă : Petre 
Linte. Muncitorul : Petre Ștefan.

Pornim mai departe.
De-a lungul a doi kilometri ne intîl- 

nim. parcă prin contrast, cu imagini 
ale neglijenței, ale indiferenței față

Mihai CARANFIL 
Ion TEO3OR 
Lucian C1VBOTARU

(Continuare in pag. a Il-a)

Plouâ, dar strugurii sint culeși cu grijâ. Așa se procedeazâ în cele mai multe unitâți agricole; aspect de muncd 
întîlnit la Fundulea

Cadrele de conducere, comuniștii—în frunte!
Ceea ce se impune cu deosebire 

atenției în județul BOTOȘANI estă 
buna organizare a muncii, participa
rea la acțiunile desfășurate în aceste 
zile a tuturor cadrelor de conducere, 
a comuniștilor.

Ziua de duminică, cînd in multe 
locuri din județ mercurul termome
trelor scăzuse sub zero grade, a de
venit o zi de muncă record. S-au 
luat măsuri excepționale de protecție 
împotriva înghețului, a cartofilor re
coltați și adunați în grămezi. La Vîrful 
Cimpului. zeci și zeci de oameni aco
pereau cu paie și apoi cu pămint 
grămezile cu cartofi recoltați în ziua 
precedentă. La fel procedau și cei 
din comunele Cîndești. Mihăileni. 
Dersca. Un episod de muncă de Ia 
Bucecea. după orele inserării. Sute de 
tone de cartofi au fost acoperiți 
cu rogojini și folii de polietilenă. Ac
tivistul de partid loan Dragomir. ve
nit la fața locului, împreună cu dele
gatul I.L.F., constata însă unele por
țiuni neacoperite. S-a acționat pe loc, 
energic. Cooperativa agricolă din co
mună a trimis căruțe cu rogojini 
vechi, disponibile. Activistul de par
tid își mai notează aspectele pe care 
nu le poate soluționa la fața locului. 
Tocmai de aceea deschidem aici o 
paranteză. Nu poate fi calificată de- 
cît ca o dovadă de comoditate ati
tudinea unor delegați din diferite 
județe, care au părăsit bazele unde 
trebuiau să facă recepția cartofilor 
contractați pentru județele lor și s-au 
retras în camerele călduroase de la

hotel ori au plecat acasă pentru a 
face informări. Județul Botoșani și-a 
onorat la termen obligațiile contrac
tuale pentru Capitală și alte județe, 
a livrat chiar cantități suplimentare 
de cartofi. Faptele la care ne referim 
arată lipsă de înțelegere, pen
tru că in asemenea momente de ex
cepție nu te poți crampona de 
anumite reglementări stabilite pen
tru condițiile normale de muncă.

...în comuna Dersca. în fruntea for
mațiilor de lucru au putut fi intîlniți 
membrii comitetului comunal de 
partid, iar bilanțul de seară indica 
sobru : au fost acoperite și ferite de 
îngheț 1 000 tone de cartofi. Prima
rul comunei Flămînzi, tovarășa Eu
genia Baraboi, s-a întors de pe 
cimp tîrziu, după înnoptare. împreu
nă cu aproape 200 de oameni. Au 
strîns în ferma legumicolă, pină la 
ultima bucată, toți gogoșarii.

...La cbmitetul județean se primesc 
comunicări scurte : „La Lozna, în
treaga cantitate de cartofi a fo«-t 
pusă la adăpost" (1000 de tone). „în 
comuna Hilișeu. cele 900 tone de car
tofi recoltați sînt la adăpost, pină la 
ultimul kilogram".

...Apar și excepții : in satul Coco- 
răni din comuna M. Eminescu. in
tr-un lan s-a muncit superficial. Au 
fost puși la adăpost numai cartolii 
mari, cei mai mici fiind lăsați pe 
cimp. în pericol de a îngheța.

Duminică, pină seara tîrziu. la co
mitetul județean de partid sînt sta
bilite detalii pentru organizarea te

meinică a forțelor umane, dirijarea ju
dicioasă a mașinilor și celorlalte mij
loace de transport, pentru impulsio
narea acțiunilor. Concomitent se în
treprind și alte măsuri pentru asigu
rarea de spații de depozitare cores
punzătoare. în vederea păstrării în 
cele mai bune condiții a recoltei și 
eliminării oricărui fel de depreciere. 
Luni, cotele de temperatură primej
dioasă pentru recoltă persistă. în 
dispozitivul muncii sînt așezate 
și mijloacele de transport. Se 
acționează organizat. în spirit de or
dine. Pentru fiecare formație de mun
că, locală sau venită in ajutor, au 
fost stabilite fermele în care se va 
lucra la recoltare, transport și de
pozitate. între culegătorii de legu
me se află, mobilizînd prin exem
plul lor. deputați comuniști, func
ționari și alt personal administrativ 
din întreprinderi, unități comerciale, 
instituții. Ei culeg rezervele de hra
nă pentru cămările cantinelor mun
citorești și ale școlilor, ale unități
lor de servire publică și spitalelor.

Ziua de luni a debutat ca o zi de 
vîrf de muncă în această săptămînă. 
declarată record al muncii în agricul
tură. în județul Botoșani, indicațiile 
și îndemnul secretarului general al 
partidului au găsit o puternică re
zonanță în conștiința oamenilor, iar 
reflexul ei se găsește în faptele lor 
de muncă.

C. MORARU 
E. NAZARIE

viguros izvor de forță al societății noastre
„A fi patriot, a-ți iubi țara înseamnă a face totul 

pentru a spori avuția națională, proprietatea socialistă, 
a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii parti
dului comunist, ce corespunde pe deplin intereselor 
vitale ale întregii națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga dezvoltare a țării noastre 

evidențiază că, odată cu procesele 
profund înnoitoare petrecute în 
structura și viața societății, s-a 
schimbat și se schimbă continuu 
și omul, elementul motor al tu
turor acestor transformări. Tocmai 
creșterea continuă a acestui rol mo
tor îl urmăresc amplele măsuri de 
intensificare și perfecționare a acti
vității educative, de dezvoltare a con
științei socialiste — ansamblu crista
lizat în Programul pentru apli
carea hotărîrilor 
Congresului al 
XI-lea al parti
dului și ale Con
gresului educației 
politice și al cul
turii socialiste, în 
domeniul muncii 
ideologice, politice 
și cultural-educa
tive.

Ca rezultat al 
schimbărilor in
tervenite atît pe planul material al 
societății, cit și pe plan spiritual, sen
timente și atitudini care altădată nu 
își puteau găsi decît manifestări cu 
caracter incomplet sau sporadic au 
dobindit, în anii socialismului, o mare 
forță de afirmare, însuflețind pe toți 
membrii societății noastre. în acest 
sens, patriotismul este unul dintre 
sentimentele sociale majore care au 
căpătat în epoca socialistă o înflorire 
deosebită, un conținut considerabil 
mai bogat și mai profund — trăsă
turi exprimate sintetic prin însăși 
caracterizarea sa ca patriotism socia
list. revoluționar.

Partidul Comunist Român acordă 
o atenție deosebită educației patrio
tice. ca o componentă organică, 
esențială a activității de forma
re a omului nou. Programul parti
dului. Codul etic definesc patriotis
mul socialist ca una din trăsăturile 
politico-morale fundamentale ale co
muniștilor. ale tuturor constructorilor 
socialismului. La Congresul educației 
politice și al culturii socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu a definit 
cu claritate caracteristicile de bază,

formele de manifestare ale patriotis
mului revoluționar, a analizat deta
liat ce înseamnă în condițiile actua
le a fi patriot — direcțiile de acțiune 
și sarcinile stabilite în Programul de 
măsuri urmărind să asigure forma
rea în acest spirit a tineretului, a tu
turor cetățenilor țării ca oameni cu o 
înaltă conștiință patriotică, revoluțio
nară.

Desigur, dragostea de patrie, de 
pămîntul strămoșesc, atașamentul 
față de libertatea și independența sa

în sprijinul dezbaterii pubiice a Programului de masuri 
pentru aplicarea hotărârilor Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice și 

cultural-educative

au însuflețit întotdeauna poporul 
român, transferîndu-se, ca înalte va
lori morale, din generație în genera
ție, de-a lungul secolelor. Tocmai 
patriotismul fierbinte, năzuința spre 
libertate și o viață mai bună au con
stituit acele resorturi morale care au 
dat posibilitate poporului să răzbată 
prin furtunile istoriei, să-și păstreze 
permanența teritorială, ființa națio
nală. unitatea limbii, a obiceiurilor și 
tradițiilor, să înainteze. în pofida 
vicisitudinilor istoriei, pe calea pro
gresului material și spiritual.

Eliberîndu-se prin lupta dusă sub 
conducerea partidului comunist de 
sub orice dominație și opresiune, 
poporul român trăiește din plin sen
timentul de stăpîn în propria lui 
țară, de stăpîn al propriei sale vieți. 
Trecerea întregii puteri politice 
in miinile celor ce muncesc, genera
lizarea proprietății socialiste, desfiin
țarea claselor exploatatoare, succesele 
realizate în construirea societății noi 
au creat condiții de bază pentru in
staurarea unei reale egalități sociale, 
pentru armonizarea intereselor indi
viduale cu cele ale întregii societăți.

Conștiința acestor mari cuceriri, a 
noii lor situații în societate îmbogă
țește, în mod firesc, sentimentul pa
triotic al oamenilor muncii. Patria în 
care s-a născut, cu frumusețile ei na
turale, cu valorile ei materiale și 
spirituale făurite prin truda a nenu
mărate generații, este cu atît mai 
scumpă întregului popor, cu cît el este 
deținătorul întregii puteri politice și 
economice, beneficiarul integral al 
roadelor muncii sale, care slujește 
deopotrivă progresului general, înflo

ririi tării, ca și 
făuririi bunăstării 
fiecărui cetățean, 
în acest simță- 
mînt, dragostea 
pentru pămîntul 
strămoșesc, pen
tru limba și cul
tura poporului, 
pentru glorioasele 
sale tradiții, se 
contopește indiso
lubil cu devota

mentul nețărmurit față de orînduirea 
socialistă și față de Partidul Comu
nist Român, cu inalla responsabilitate 
pentru întregul mers al construcției 
socialiste, pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a politicii parti
dului.

Relația dintre politica partidului 
și patriotism este determinată de 
faptul că întreaga politică a parti
dului, în toate domeniile și sferele 
de activitate, urmărește progresul 
patriei, dezvoltarea sa pe cea mai 
eficientă cale de progres cunoscută 
de istorie, pe calea spre cea mai 
avansată și mai dreaptă orînduire — 
calea socialismului și comunismului. 
Politica de industrializare, cu trăsă
turile sale mereu mai înalte calitativ, 
politica de dezvoltare continuă, in
tensivă a agriculturii, de valori
ficare superioară a resurselor na
ționale, de ridicare economică a 
tuturor județelor țării, politica In

Nicolae COPOIU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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TOATĂ RECOLTA LA ADĂPOST, FĂRĂ PIERDERI!
Tineri și vîrstnici, locuitorii Mijloace de transport

satului—la datorie sînt suficiente; să fie bine
Pentru a ocroti recolta toamnei 

de intemperii, duminică, încă de 
dimineață, peste 45 000 de gospo
dari ai ogoarelor, lucrători ai I.A.S.- 
urilor, mecanizatori din județul 
PRAHOVA au ieșit la recoltatul, 
depozitatul, transportul cu prio
ritate al fructelor, legumelor, stru
gurilor. în comune, la bazele de 
recepție, depozite, pe tarlale au 
sosit și elevii școlilor profesio
nale și ai liceelor, care s-au ală
turat eșalonului de protejare a re
coltei, pusă in pericol de înrăutăți
rea bruscă a vremii. Datele centra
lizate seara tîrziu evidențiază hărni
cia oamenilor : s-au recoltat 2 800 
tone legume, cartofi, struguri și alte 
fructe, s-au transportat și adăpostit 
împotriva înghețului peste 5 000 de 
tone. Tot duminică au fost puse la 
adăpost prin transport sau prin aco
perirea în cîmp circa 7 300 tone sfe
clă de zahăr și s-au recoltat aproape 
1 300 tone porumb.

Ieri, ca urmare a indicațiilor date 
de comandamentul județean agricol, 
a măsurilor operative luate, activi
tatea a fost mult intensificată în toate 
localitățile județului. In zona Dealu-

Toți ca
Așa acționează adevărații gospodari

Pentru a nu se pierde nimic din 
ceea ce s-a realizat prin truda de un 
an a oamenilor, comandamentele din 
județul NEAMȚ au adoptat ime
diat planuri concrete de măsuri în 
funcție de specificul fiecărei uni
tăți, dg urgențele care se impun 
pentru protejarea întregii recolte. 
Ieri, 18 octombrie, s-au aflat în cimp 
peste 50 000 de oameni ai muncii — ță
rani cooperatori, mecanizatori, elevi 
și angajați ai consiliilor populare co
munale. Sprijinită de importante 
mijloace de transport, această masivă 
concentrare de forțe a fost folosită 
mai lntii la adăpostirea prin acope
rire a legumelor, fructelor și carto
filor deja recoltați. S-au folosit cu 
pricepere și rapiditate coceni, rogo
jini, foi de polietilenă, iar în livezi 
s-au aprins focuri menite să dimi
nueze efectul înghețului asupra re
coltei. în același timp, s-a intensifi
cat transportul din cîmp al tomate
lor, ardeilor și îndeosebi al cartofilor. 
De peste 50 de ore, la Săbăoani, Răz- 
boieni, Ștefan cel Mare, Dragomi- 
rești. Moldoveni și Secuieni, peste 
tot în județul Neamț, oamenii ogoa
relor veghează la protejarea roadelor 
pămîntului. în majoritatea localită
ților se lucrează și noaptea. La Dra- 
gomirești, spre exemplu, începînd de 
simbătă seara echipe speciale de 
cooperatori și mecanizatori au pus 
la adăpost, prin acoperire cu paie,

Program de lucru pentru fiecare 
formație, pentru fiecare om

Comandamentul județean BUZĂU 
pentru lucrările agricole a luat o 
seamă de măsuri concrete in vederea 
stringerii grabnice a recoltei. în fie
care comună au fost stabilite pro
grame operative pe formații de lu
cru, pe utilaje și lucrări, pentru fie
care om, în ordinea de priori
tate indicată de comandamentul 
central. Astfel, pe primul loc 
al urgențelor se situează strîngerea 
legumelor, cu deosebire a tomatelor 
și ardeilor. în ferme au fost aduse 
ambalajele necesare, iar echipele de 
cooperatori au fost organizate în așa 
fel incit să poată sorta roșiile și ar
deii care se mai pot păstra în stare 
proaspătă — acestea luind direcția 
depozitelor — celelalte cantități 
fiind dirijate spre fabricile de con
serve și secțiile de semiindustriali- 
zare ale I.L.F. Au fost puse în func
țiune instalațiile simple aflate în 
cooperativele agricole, unde se con
servă legumele care nu pot fi pre
lucrate industrial din cauza depăși
rii capacității.

Acțiuni energice se desfășoară în 
podgorii. Alături de țăranii coopera
tori, comandamentul județean a mo
bilizat un mare număr de funcțio
nari din instituțiile și întreprinderi
le orașelor, angajați din sate. Unită
țile din Trustul I.A.S. Buzău au în
cheiat recoltarea strugurilor ; mași
nile cu bene și centrele de vinifica- 

lui Mare, 700 de oameni au fost mo
bilizați pentru a recolta strugurii și 
cartofii din cooperativele agricole, 
iar peste 1 000 de elevi de la Cen
trul școlar profesional al întreprin
derii „1 Mai" din Ploiești au lucrat 
în viile I.A.S., la culesul grabnic al 
strugurilor. Mii de oameni se află și 
în livezile și podgoriile de la Băicoi, 
Măgurele, Mizil, precum și in grădi
nile de legume de la Gherghița, Bu- 
cov, Petroșani, Balta Doamnei.

încă de ieri, indicațiile date de 
comandamentul central pentru cam
pania de toamnă au fost transmise 
prin stațiile de radioamplificare. 
Ziarele care au publicat comunicatul 
au fost afișate la căminele culturale 
și primării, la panourile de la coope
rativele agricole de producție. Con
comitent, au fost difuzate și măsuri 
pentru punerea în stare de funcțio
nare, pentru orice eventualitate, a 
tuturor utilajelor de deszăpezire. De 
asemenea, s-au luat măsuri pentru o 
bună aprovizionare cu produse in
dustriale și textile a magazinelor să
tești, iar întreprinderile de panifica
ție de la Ploiești și Cîmpina asigură 
Și transportă cantități de pîine în lo
calitățile unde toate forțele sînt con-

unul !

600 tone cartofi. în fruntea acțiunii 
s-au aflat comuniștii Neculae Fătu, 
Neculae Hanganu, Niculina Secară, 
Benone Herlea, Maria Secară și alții. 
Și la Războieni, comuniști destoinici 
ca Petru Livadaru, Constantin Coz- 
ma sau Ion Ojică n-au cunoscut 
odihna^ muncind împreună cu cei
lalți țărani cooperatori pentru adă
postirea întregii cantități de 150 tone 
cartofi, care se aflau în grămezi pe 
cimp. La chemarea comandamentu
lui județean, a organizațiilor de 
partid, ieri se aflau în cîmp peste 
50 000 de oameni. „Nimic din rodni
cia pămîntului să nu lăsăm pradă 
înghețului" — iată hotărîrea lor. Și 
la Brusturi-Drăgănești, în plină 
noapte, țăranii cooperatori au venit 
cu mic cu mare și la lumina felina
relor au protejat de îngheț silozurile 
cu cartofi. De asemenea, la Fabrica 
de bere din Piatra Neamț, unde sînt 
dirijate mari cantități de cartofi in 
vederea industrializării, colective ale 
formațiilor de gărzi patriotice ajută 
la descărcarea în flux a mijloacelor 
de transport, evitîndu-se staționă
rile.

Toate acestea reprezintă, fără în
doială, dovada unei înalte conștiințe 
civice a oamenilor muncii din jude
țul Neamț, o ilustrare elocventă a 
adevăratului patriotism. (Ion Ma
nea).

ție ale I.A.S. dau ajutor cooperatori
lor la recoltat. Centrele de vinifica- 
ție lucrează neîntrerupt, ziua și 
noaptea, asigurînd preluarea și pre
lucrarea tuturor cantităților de stru
guri recoltați. Numărul mijloacelor 
de transport destinate lucrărilor agri
cole a fost suplimentat cu 520 de 
autocamioane și remorci.

Au fost stabilite noi măsuri de in
tensificare a recoltării și transportă
rii porumbului, astfel incit nici o can
titate de știuleți să nu rămină pe 
cimp. La fiecare cooperativă, pro
gramul de acțiune cuprinde efectua
rea a cel puțin trei, patru transpor
turi zilnic spre baze sau magazii. 
Sfecla de zahăr este depozitată în 
silozuri pentru a fi protejată îm
potriva frigului.

în cooperativele situate în zonele 
premontane, cum sînt Calvini, Chioj- 
du, Mingălești, Vintilă Vodă, Beceni, 
Pătîrlagele, se lucrează intens la re
coltarea și depozitarea fructelor. Cele 
care nu pot fi adunate în magazii 
sint acoperite cu folii de polietilenă, 
fin și paie.

Ieri s-au recoltat șl transportat 728 
tone legume, 2 820 tone struguri și 
280 tone fructe. De asemepea, în 
bilanțul de muncă al zilei s-au con
semnat : recoltarea cartofilor pe 163 
ha, a porumbului pe 2 000 ha și a 
sfeclei de zahăr pe 265 ha. (Mihal 
Bâzu). 

centrate în cîmp. (Constantin Că
prarul.

★
Comandamentul județean HAR

GHITA și comandamentele comunale 
acționează energic pentru mobiliza
rea mijloacelor umane și mecanice în 
vederea intensificării recoltării și 
transportului, pentru protejarea can
tităților expuse intemperiilor. Numai 
în cursul zilei de duminică, ca ur
mare a măsurilor tehnlco-organiza- 
torice luate, peste 22 000 cooperatori, 
mecanizatori, militari, elevi și alți 
oameni ai muncii au reușit să recol
teze cartofii de pe 230 hectare, să 
transporte pe rampele bazelor de re
cepție peste 1 300 tone cartofi și să 
asigure împotriva înghețului întrea
ga cantitate de cartofi aflată pe cîmp 
și rampe. Rezultate deosebite au fost 
consemnate în localitățile Remetea, 
Ațid, Șimonești și Toplița. (I.D. Kiss).

★
Trecînd neîntîrziat la acțiune cu 

toate forțele umane și materiale e- 
xistente, oamenii muncii din satele 
județului COVASNA au reușit să 
protejeze de îngheț mai bine de 3 000 
tone de cartofi, trecîndu-se în ace
lași timp la transportul acestora din 
cimp pentru depozitare. Peste 350 de 
mijloace de transport lucrează zi și 
noapte pentru ca întreaga recoltă să 
fie adăpostită. Concomitent, se acțio
nează în ritm susținut pentru recol
tarea ultimelor suprafețe plantate’cu 
cartofi. S-a trecut și la retragerea 
grabnică a tuturor animalelor în 
grajduri și saivane. Aplicarea indica
țiilor comandamentului central pen
tru executarea lucrărilor agricole și 
ale comandamentului județean sînt 
controlate in permanență de echipe 
special constituite în acest scop. (Deac 
Marius).

FĂRĂ ÎNTRERUPERE

Așa trebuie transportat porumbul cules, așa procedează membrii cooperativei agricole Bfânești, județul Ilfov

ASA NU

Porumbul cules nu trebuie așezat direct pe pâmînt, mai ales pe acest timp ploios. Asemenea imagini ca cea 
surprinsă pe terenurile cooperativei agricole din Ștefăneștl, județul Ilfov, nu trebuie să se mai întîlnească 

, Foto : S. Cristian

folosite!
Duminică și luni, în comunele ju

dețului OLT, toate forțele umane și 
mecanice au participat la strîngerea 
legumelor, strugurilor, a porumbului, 
la transportul acestora din cîmp în 
depozite. La cooperativa agricolă de 
producție Pleșoiu, de exemplu, nu
mai într-o singură zi au fost recol
tate și adăpostite peste 10 tone de 
ardei-gogoșar. S-a lucrat intens la 
strîngerea legumelor și în cooperati
vele agricole de producție Grădinari, 
Vlădila, Strejești, Verguleasa, Vișina 
și multe altele. Au fost luate măsuri 
pentru acoperirea legumelor și a al
tor produse aflate în cîmp, pentru a- 
dăpostirea animalelor tinere etc., ast
fel încît nu au fost consemnate pa
gube sau evenimente deosebite. în 
cîmp mai sînt încă mari cantități de 
produse agricole : circa 6 000 tone le
gume, 400 tone fructe, struguri de pe 
130 ha, precum și porumbul de pe 
60 la sută din suprafața cultivată. 
Iată de ce toți cooperatorii și meca
nizatorii, elevii și militarii acționea
ză cu hotărîre pentru recoltarea și 
transportul produselor. Membrii co
mandamentului județean, repartizați 
pe consilii intercooperatiste, sprijină 
acțiunile ce se desfășoară, iau măsuri 
operative pentru sprijinirea unități
lor rămase în urmă.

O atenție deosebită se acordă trans
portării recoltei. Astfel, pe lingă cele 
877 capacități de transport ale între
prinderii din județul Olt, au venit în 
sprijin alte 100 capacități de la I.T,A. 
Vîlcea, 158 de la I.T.A. Caraș-Seve- 
rin și 320 de Ja Ministerul Apărării 
Naționale. La acestea se adaugă sute 
de tractoare cu remorci și alte mij
loace de transport ale cooperativelor 

agricole de producție. Folosirea ra
țională, la întreaga capacitate, a a- 
cestor mijloace de transport consti
tuie una din preocupările cele mai 
importante ale comandamentului ju
dețean și ale comandamentelor co
munale. Se urmărește ca legumele, 
strugurii, sfecla de zahăr și porum
bul să fie adăpostite cu rapiditate. 
Acolo unde mijloacele auto nu pot 
Sătrunde, produsele sînt scoase la 

rumurile principale cu căruțele co
operativelor agricole de producție. 
Ritmul transportului a crescut mult. 
(Emilian Rouă).

★
Pe data de 15 octombrie, în județul 

SUCEAVA s-a încheiat recoltatul 
cartofilor. Dar pe cimp se aflau, în 
grămezi, importante cantități de tu
berculi. încă de simbătă, 16 octom
brie, ca urmare a unei avertizări 
primite cu o Zi înainte, s-au luat 
măsuri pentru protejarea cartofilor 
împotriva înghețului. Așa se face că, 
duminică, de pildă, mobilizați de co
mandamentele comunale, au ieșit la 
cîmp peste 34 000 de țărani coopera
tori, mecanizatori, angajați ai diferi
telor unități economice și instituții 
comunale, elevi, care au acoperit 
grămezile de cartofi cu paie, vrejuri 
și pămînt. Peste 100 000 tone cartofi 
au fost protejați împotriva înghețu
lui. Tinînd seama de indicațiile co
mandamentului central, biroul co
mitetului județean de partid a stabi
lit, printre altele, următoarele mă
suri : in primul rînd, continuarea 
acțiunii de protejare a cartofilor, in
tensificarea transporturilor de cartofi 
spre unitățile de industrializare fi, 

concomitent, accelerarea recoltării 
legumelor șl fructelor. în vederea 
realizării acestor măsuri au fost mo
bilizate toate forțele județului. Bu
năoară, începînd de ieri, 18 octom
brie, în afara parcului auto al coo
perativelor agricole și I.J.T.A. au 
fost mobilizate aproape 500 de mijloa
ce de transport aparținînd unităților e- 
conomice și instituțiilor din orașe, 
în sprijinul cooperativelor agricole

Inițiative în podgorii
înscris în prioritățile indicate de 

comandamentul central, recoltatul 
strugurilor cunoaște în cooperativele 
agricole din județul VASLUI un ritm 
intens. In toate unitățile unde lucra
rea încă nu s-a încheiat, întreaga 
populație a satelor este prezentă în 
podgorii. Li s-au alăturat elevi și 
funcționari din întreprinderi și in
stituții ale localităților urbane. La co
operativa agricolă de producție din 
Tirzii, sute de culegători se află în 
viile situate în locul numit „Sub pă
dure". Aici, președintele cooperativei 
ne-a spus : „Deși este frig, ne încăl
zim muncind, fără întrerupere, cu 
participarea întregului sat. Pentru a 
nu mai pierde timp cu deplasarea în 
localitate, oamenii și-au luat mincare 
cu ei. Mai avem cîteva hectare și în
cheiem, fără multe pierderi, recolta
tul întregii suprafețe de 164 ha". 
O mare mobilizare de forțe este 
și la cooperativa agricolă din 
Gugești, unde mai sînt de recoltat 
cîteva zeci de hectare. Lucrarea nu a 
fost încheiată pină acum, nu din lipsa 
de participare, ci datorită unui rod 
bogat. Pentru urgentarea culesului se 
lucrează întreaga zi-lumină, iar trans
portul a fost intensificat cu ajutorul 
unor mijloace venite din alte uni
tăți. într-o altă parte a județului, la 
Costești, munca este, de asemenea, 
bine organizată. Această afluență 
de oameni la cules a ridicat proble
me la centrul de preluare și prelucra
re a strugurilor. Pentru a ține pasul 
cu recoltatul (realizat pină acum pe 
circa 85 la sută din suprafața plani
ficată), unitățile de vinificație au or
ganizat munca în trei schimburi, iar 
întreprinderea județeană de resort a 
luat măsuri de deblocare a spațiilor 
supraaglomerate prin transportul la 
centru cu capacități mai mari (de 
exemplu, de la Oltenești la Roșiești),

Ieri, în
(Urmare din pag. I)
de producția pentru care s-a muncit 
un an. Așa am putea intitula situa
țiile pe care le-am surprins pe dreap
ta șoselei București — Călărași între 
kilometrii 62 și 64. Pe zeci de hectare 
porumbul recoltat stătea împrăștiat 
în grămezi mici pe pămînt. Adică 
exact cum nu trebuie. Luăm în mînă 
cîțiva știuleți. Boabele sînt încă au
rii, dar ploaia a început deja să-și 
pună amprenta distrugătoare. în jur, 
nici țipenie de om. Iar șoseaua se afla 
numai la doi pași. în prima comună 
ne interesăm cui aparține terenul și 
aflăm că stăpini sînt acolo coopera
torii din Sțefănești Ilfov.

La Lehliu sat. Ora douăsprezece. 
Nimeni pe cîmp. Și aproape nimeni 
nici la sediul cooperativei agricole 
de producție. Președintele a plecat la 
masă. A plecat la masă și inginerul- 
șef. Aici se mai aflau doar un șofer 
și contabilul-șef. Era oare șoferul 
care urma să-1 ducă la masă și pe 
contabilul-șef 7

— O clipă, tovarășe contabil-șef. 
Ce mai aveți pe cîmp 7

— Păi am mai avea 2—3 tone de 
tomate, o sută de tone de sfeclă de 
zahăr și o sută de tone de porumb.

Și ei stăteau liniștiți ; plecau liniș
tiți Să prinzească...

— Se lucrează ?
— Dacă nu ar ploua am lucra, 

bineînțeles. Dar dumneavoastră nu 
vedeți ce cade de sus 7
- Și?
— Cum stă ploaia, începem și noi. 
Aflasem dintr-un ziar că aici se 

lucrase ieri, duminică, și încă destul 
de bine. Am văzut chiar și fotogra
fii. De ce oare nu a continuat mun
ca și după ce a trecut fotograful 7 
Iată ce am vrea să aflăm de la pre
ședinte, de la inginer, de la organi
zația de partid.

Mai departe, la Dor-Mărunt, vremea 
rea i-a făcut pe oameni parcă mai 
buni. Mai buni in sensul hărniciei, 
al îndîrjirii. Cu ploaia în spate au 
fost transportate din cîmp 110 tone 
de porumb, 35 tone sfeclă de zahăr, 
și patru tone de morcovi.

Pleșeștl, Cornu Luncii, Drăgoești șl 
Ciprian Porumbescu au sosit din 
Rișca, Frasin și Mînăstirea Humo
rului, gospodari care dispun de 
căruțe, pentru care au fost a- 
sigurate cazarea și hrana la mem
brii cooperatori. Pentru ca întreaga 
recoltă să poată fi depozitată in 
bune condiții, se impune ca mijloa
cele de transport să fie folosite mai 
bine, să efectueze zilnic mai multe 
drumuri. (Gheorghe Parascan).

astfel încît peste tot imediat să se 
depoziteze întreaga recoltă de stru
guri. (Crăciun Lăluci).★

în grădina de legume a coope
rativei agricole Bogza, județul 
VRANCEA, se recoltau roșiile și ar
deii într-un ritm ce depășea capaci
tatea de transport disponibilă. Pen
tru ca noaptea să nu prindă în cîmp 
produsele încă nerecoltate, s-a găsit 
o soluție pe loc : smulgerea tulpini
lor încărcate cu aceste roade, strîn
gerea în grămezi și acoperirea lor 
cu resturi vegetale și folii de polie
tilenă pentru a le feri de îngheț. în 
acest fel s-a procedat și la ferma le
gumicolă Ploscuțeni, din cadrul 
cooperativei Homocea, și în alte 
locuri. Și în plantațiile viticole, 
acolo unde strugurii nu au fost 
recoltați pină la această dată in 
totalitate, s-a lucrat cu spor. în 
cooperativele agricole Tîmboiești. U- 
rechești, Vîrteșcoiu și în alte unități 
cooperatiste, precum și în I.A.S.-uri 
culesul strugurilor se desfășoară cu 
bune rezultate. Centrele de vinifica
ție au lucrat după programul sta
bilit. Seara tîrziu, la comandamentul 
județean am notat și cîteva date de 
sinteză privind realizările obținute 
duminică : peste 140 tone de legume 
recoltate și puse la adăpost ; 200
tone de cartofi transportate la cen
trele I.L.F. ; transportate aproape 
900 tone sfeclă de zahăr. în cursul 
zilei de luni au fost luate noi mă
suri de mobilizare a unui număr 
sporit de brațe de muncă, potrivit 
precizărilor comandamentului cen
tral. începînd de ieri, prin măsu
rile luate, se va asigura zilnic re
coltarea a 9 700 tone struguri, cu 
mult peste realizările din perioada 
anterioară. (Dan Drăgulescu).

Bărăgan
— Am terminat de însămînțat grîul, 

am strins toate legumele, acuma sîn- 
tem cu gîndul la porumbul și la sfe
cla din cîmp. Cărăm cu douăzeci de 
tractoare și patruzeci de remorci, cu 
zece autocamioane și cincizeci de a- 
telaje, ne spune președintele coope
rativei agricole de producție, Con
stantin Popa. în două zile nu mai 
rămîne nimic pe cimp nerecoltat și 
netransportat.

Așa să fie. Le urăm succes.
Pe o altă arteră a județului Ialo

mița, corespondentul nostru județean 
a intilnit următoarele :

Comuna Sfîntu Gheorghe. Două 
tractoare încercau să scoată din cîmp 
camioanele încărcate de ieri cu ardei 
și legume.

— Lucrăm în schimburi pe echipe. 
Recoltatul va continua pîhă ce vom 
pune la adăpost toată producția, l-a 
asigurat tovarășul Constantin Zamfir, 
primarul comunei.

Vîntul, ploaia, burnița, zăpada nu 
l-au împiedicat pe tractoriști să con
tinue arăturile. Brazda era dreaptă 
S-a lucrat în cupluri, cite două trac
toare la un plug. La ora șapte di
mineața s-a făcut proba. Erau de 
față inginerul Ion Uzuna, șeful fer
mei numărul unu, și inginerul Cor 
nel Aldea, șeful fermei numărul doi.

— Se poate ara, a hotărit tovară
șul Alexandru Drumcea, șeful Sec
ției de mecanizare. Patru cupluri la 
o fermă, patru la alta.

Ion Tronaru cu Petre Marinache, 
Lache Mercan cu Constantin Manea, 
Stan Ioniță cu Eracle David, Gheor 
ghe Iosiv cu Marin Radu și așa mai 
departe.

Cînd am plecat din Sfîntu Gheor
ghe începuse să ningă. Următoarea 
comună : Balaciu. Se distingeau cu 
greu pietrele kilometrice. Cinci tone 
de roșii în lâdițe erau acoperite și 
așteptau camioanele.

Bilanț județean al zilei de luni, 
18 octombrie : în Ialomița au lucrat 
peste 32 000 de oameni; au fosl 
transportate 4 400 tone de produse 
agricole, din care 790 tone de legume.

Vom reveni.

PORȚI LARG DESCHISE 
pentru afirmarea profesională a femeilor

vremea

Așa cum se sublinia în recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., femeile din 
țara noastră, alături de întregul po
por, fac dovada capacității lor de 
muncă, a talentului și priceperii lor, 
participînd cu toate forțele la în
făptuirea politicii partidului. Nu e- 
xistă domeniu de activitate econo
mică în care femeia să nu fie pre
zentă. în meserii din ce în ce mai 
complexe, în funcții care necesită 
înaltă competență. Cu hărnicie și 
perseverență, femeia și-a cucerit, pe 
merit, locul de egală a bărbatului in 
muncă, în retribuție, în ierarhia pro
fesională. Ca urmare directă a apli
cării în practică a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 1973, cu privi
re la sporirea rolului femeii în viața 
politică, economică și socială a țării, 
a programului de măsuri concrete 
elaborat în acest scop, femeile con
stituie, în prezent, un factor tot mai 
activ în societatea noastră. în eco
nomie, ponderea lor a crescut sim
țitor. E de ajuns să arătăm că ele 
reprezentau, la începutul acestui an, 
34,5 la sută din totalul angajaților 
din economia națională, că în ramuri 
de bază ale industriei — și nu nu
mai in cele tradiționale (industria 
ușoară și alimentară) — forța de 
muncă feminină este tot mai pre
țuită. Merită, de asemenea, mențio
nat faptul că nu este vorba doar de 
un spor procentual. Datorită acțiu
nilor întreprinse, în conformitate cu 
programul amintit, atragerea femei
lor în sfera activității productive a 
fost însoțită și de asigurarea condi
țiilor de pregătire și perfecționare 
profesională.

Din sondajele făcute în acest an 
de Ministerul Muncii rezultă o creș
tere a ponderii forței de muncă fe

minine în economia națională, pre
cum și o sporire și diversificare a 
profesiilor exercitate de femei. De 
altfel, nomenclatorul din 1974, care 
cuprindea 640 de meserii, funcții și 
specialități, a fost îmbunătățit datorită 
depistării de noi posibilități de folo
sire a forței de muncă feminine. In 
prezent, el numără 711 meserii și 
funcții, cu 71 mai multe decît în 
urmă cu doi ani, ceea ce înseamnă 
pentru femei accesul în tot atîtea nOl 
domenii ale activității productive. 
Pentru ca nomenclatorul să devină 
faptă un accent deosebit s-a pus pe 
calificare, pe învățarea meseriei de 
către noile angajate, pe completarea 
permanentă a cunoștințelor profe
sionale ale tuturor lucrătoarelor. In 
1975, femeile constituiau 30,7 la sută 
din totalul celor cuprinși in diferite 
forme de pregătire profesională, iar 
în acest an numărul lor a sporit con
siderabil. în același timp, sporește 
de la un an la altul numărul fete
lor care urmează cursurile școlilor 
profesionale și postliceale.

Toate acestea constituie o dovadă 
vie a consecvenței cu care, in cele 
mai multe sectoare ale producției ma
teriale, se traduc in viață prevederile 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973. Dar analiza constatărilor 
făcute cu prilejul sondajelor iniția
te de Ministerul Muncii scoate la 
iveală și o serie de rămîneri in 
urmă, care trebuie înlăturate. Sint 
ministere (Ministerul Energiei Elec
trice, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, precum și alte 
ministere care nu au realizat procen
tele pe care singure și le-au propus, 
în ce privește ponderea pe care fe
meile trebuie să o reprezinte în uni
tățile din subordine. Unele întreprin

deri care aparțin acestor ministere 
nu și-au stabilit nici un fel de pro
gram privind încadrarea femeilor în 
producție, iar înscrierea lor în 
formele de calificare este deficitară. 
De asemenea, sînt unele județe în 
care, deși există o mare nevoie de 
mînă de lucru feminină, nu se dă 
suficientă atenție recrutării și școla
rizării femeilor. Mai există încă în
treprinderi („Sintofarm" și „Stela"- 
București, Fabrica de geamuri Scă- 
eni, întreprinderea viei și vinului
— Deva, întreprinderea de plante 
medicinale — Orăștie ș.a.), unde în 
locuri de muncă specifice femeilor 
continuă să fie încadrați bărbați. Se 
mai fac simțite nejustificate rezerve, 
se mai invocă motive, subiective 
bineînțeles, pentru a nu se angaja 
femei, așa cum este cazul la „Auto- 
mecanica" Moreni și întreprinderea 
de utilaj chimic din Găești.

Toate aceste constatări duc la con
cluzia că este necesar un control 
mai sistematic și mai eficient asu
pra îndeplinirii propriilor programe
— în care sint incluse, de fapt, toate 
aceste sarcini. Ministerele, organiza
țiile centrale, comitetele județene de 
partid, fiecare organizație de bază 
în parte trebuie să aibă permanent 
în vedere faptul că in balanța for
ței de muncă a anilor care vin, fe
meile vor ocupa un loc tot mai în
semnat. In 1980 ele vor trebui să re
prezinte 60 la sută din noii angajați. 
Este un motiv in plus pentru a lua, 
din timp, măsurile necesare, astfel 
încît, alături de toți oamenii muncii, 
femeile să contribuie, cu întreaga 
lor pricepere și capacitate, la înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.

Rodlca ȘERBAN

Timpul probabil pentru zilele de ZI, 
21 șl 22 octombrie. In tară : Vreme In 
general umedă. Cerul va fl mai mult 
noros. Vor cădea ploi, mal ales In 
prima parte a intervalului, mai frec
vente în jumătatea de sud a tării. In 
zona de munte și local In nordul ță
rii, precipitațiile vor fl și sub formă 
de lapoviță șl ninsoare. Vîntul va 
slăbi treptat din Intensitate. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între mi
nus 4 șl plus 6 grade, mal coborîte în 
nordul țării și depresiunile din estul 
Transilvaniei, Iar cele maxime intre 
2 și 12 grade, mai ridicate în a doua 
parte a intervalului. Izolat se va pro
duce polei. In București : Vreme în 
general umedă cu cerul mai mult no
ros. Temporar ploaie, mai ales în pri
mele zile. Vîntul va slăbi treptat din 
Intensitate. Temperatura va crește ușor.

De la Direcția 
generală a drumurilor

Direcția generală a drumurilor din 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor informează că pe rute
le Cîmpulung Moldovenesc — Vatra 
Dornel, Odorheiu-Secuiesc — Miercu
rea Ciuc, Toplița — Borsec — Bis- 
tricioara, Miercurea Ciuc — Comă- 
nești, Baia Mare — Sighetu-Marma- 
ției, Gheorghieni — Lacul Roșu cir
culația autovehiculelor se desfășoară 
anevoios. Pentru combaterea poleiu
lui, pe aceste sectoare și pe altele 
cu situații similare au fost împrăș
tiate materiale antiderapante.

Traficul rutier a înregistrat pertur
bări și din cauza rafalelor puternice 
de vînt, care pe unele șosele din Mol
dova, Muntenia, Oltenia și Banat au 
atins viteze aînă la 100 km pe oră.

Cu începere de la 17 octombrie, co
mandamentele și serviciile teritoria
le comunică periodic, de mai multe 
ori în decursul a 24 de ore, date asu
pra arterelor rutiere.

• TIMIȘ. La numai cîteva 
zile de la deschiderea noii sta
giuni cu piesa „Nu sîntem în
geri" de P. Ioachim, Teatrul 
Național din Timișoara a pre
zentat, în premieră, spectacolul 
cu piesa „Henric al VI-lea“ de 
W. Shakespeare (regia : Ion 
Ieremia, scenografia : Emilia 
Jivanov). In nouă luni din acest 
an, 21 913 timișoreni și alți lo
cuitori ai județului au împru
mutat de la biblioteca județea
nă peste 517 000 de cărți social- 
politice, beletristice, de știință 
ele., cifră superioară celei înre
gistrate în anii trecuți. Corul 
muncitoresc, echipele de teatru 
și de dansuri tematice, orches
tra de muzică ușoară si celelalte 
formații de artiști amatori ale 
clubului C.F.R. Timișoara au 
început repetițiile, cu programe 
adecvate, în vederea participării 
la faza de masă a festivalului 
național „Cîntare României". 
• IAȘI. Opera Română din Iași 
și-a deschis noua stagiune cu 
„loan Vodă cel Cumplit" de Gh. 
Dumitrescu (conducerea mu
zicală : Radu Botiz ; regia : 
George Zaharescu, asistat de 
Mihai Zaborilă ; scenografia : 
Hristofenia Cazacu). Cenaclul 
epigramistilor de pe lingă ziarul 
„Flacăra lașului" a prezentat 
un recital de umor, în colabo
rare cu formația vocal-instru- 
mentală „Estudiantina". Gale
riile de artă „Cupola" găzduiesc 
expoziția pictorului Aurelian 
Dinulescu. La sala „Victoria" 
expune Cristea Ionescu. • BI
HOR. Ansamblul folcloric „Bi
horul" din Oradea întreprinde

un turneu de o lună de zile în 
Israel. Repertoriul ansamblului 
cuprinde un bogat program de 
cîntece și dansuri populare din 
zona folclorică bihoreană și din 
alte zone ale țării. • VRANCEA. 
„Independența — ideal de 
veacuri al poporului român ; 
eroi vrînceni ai războiului de 
independență" — a fost tema 
simpozionului organizat recent 
la casa de cultură a sindicate
lor, urmat de spectacolul intitu

lat : „Străbună vatră de eroi". 
„Rolul comisiilor de femei din 
întreprinderi si instituții în or
ganizarea si desfășurarea activi
tăților politico-educative de 
masă" este titlul dezbaterii or
ganizate recent la Focșani. La 
biblioteca județeană s-a deschis 
expoziția : „Cărți pentru toate 
vîrstele" ; tot aici a avut loc 
dezbaterea : „Realizările edito
riale din 1976 față în față cu ce
rințele cititorilor". Întreprinde
rea județeană cinematografică a 
organizat, în cadrul ciclului de 
acțiuni sub genericul „Fiii șan
tierului — fiii satului", proiec
ții de filme documentare și ar
tistice la întreprinderea de con
fecții Focșani și în mai multe 
comune din județ. • ME
HEDINȚI. La Clubul tineretului 
din Drobeta Turnu-Severin s-a 
desfășurat un recital de poezie 
patriotică sub genericul : „In 
lume nu-s mai multe Românii". 
„Tinărul comunist — model de

comportare si de atitudine îna
intată față de muncă" — a fost 
tema unei acțiuni educative or
ganizate în comuna Vînători. 
„Lupta pentru apărarea pămin- 
tului Strămoșesc — permanență 
a istoriei românești", „Etică și 
dreptate socială — valori morale 
proprii socialismului" — au fost 
temele expunerilor prezentate 
la Casa de cultură din munici
piul Drobeta Turnu-Severin. 
„Programul ideologic al parti
dului în acțiune" — este simpo
zionul organizat la Casa de cul
tură din Baia de Aramă. „Po
porul român, urmașul geto-daci- 
lor, al celor mai drepți și viteji 
dintre traci" — a fost tema unei 
expuneri tinute la Strehaia. For
mațiile de aici au prezentat un 
spectacol : „Brigada artistică 
cîntă fruntașii în producție".
• OLT. Recent au fost editate, 
în colaborare cu gazeta „Oltul", 
două foi volante : „Tăbăcarii" — 
inițiată de comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii de 
la Tăbăcăria minerală Corabia 
— și „Ordine și disciplină de- 
săvîrșite în desfășurarea campa
niei agricole", aparținînd Comi
tetului județean Olt al U.T.C.
• CONSTANȚA. Galeriile de 
artă din Constanța găzduiesc ex
poziția de artă plastică „Drum 
de glorii", a pionierilor și elevi
lor din oraș, insumînd peste 80 
de lucrări. Abordînd o gamă 
largă de forme artistice, lucră
rile sînt inspirate din realitatea 
contemporană, din trecutul de 
luptă și glorie al poporului nos
tru.

Corespondenții „Scinteii"
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de 

a ambasadorului Republicii
In cadrul cuvlntării rostite cu pri

lejul prezentării scrisorilor de acredi
tare, noul ambasador centrafrican, 
ANTOINE KEZZA, a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, un 
salut călduros și urări cordiale din 
partea președintelui Republicii Cen- 
trafricane, mareșalul Jean Bedel Bo- 
kassa.

în alocuțiunea sa, vorbitorul a evo
cat bunele relații care s-au statornicit 
și se dezvoltă între Republica Cen- 
trafricană si Republica Socialistă 
România, subliniind contribuția deo
sebit de importantă pe care pre
ședinții celor două țări au adus-o șl 
o aduc la promovarea cursului mereu 
ascendent al acestor relații. In acest 
context a fost subliniat faptul că, în 
ciuda marii distanțe geografice care 
desparte cele două țări și popoare, 
raporturile dintre ele „s-au transfor
mat in realități evidente, devenind 
pentru fiecare cetățean centrafrican 
sau român sinonime ale prieteniei, 
cooperării și solidarității militante 
între două națiuni care și-au hotărît 
de sine stătător destinele într-o lume 
în plină efervescență".

Ambasadorul centrafrican a evocat 
în continuare amploarea schimburi
lor economice și culturale dintre cele 
două țări, arătînd că poporul centra
frican „a apreciat caracterul dezinte
resat al sprijinului Republicii Socia
liste România în toate compartimen
tele vieții sale cotidiene". El a dat 
expresie hotărîrii sale de a acționa 
cu întreaga energie pentru dezvol
tarea în continuare, pe multiple pla
nuri, a relațiilor româno-centrafri- 
cane. 1

A lua-S apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru mesajul de salut 
și urările ce i-au fost adresate, pre

Sosirea in Capitală a ministrului 
apărării naționale al R. D. Germane

Luni dimineața a sosit în Capitală 
generalul de armată Heinz Hoffmann, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apărării naționale 
al R.D. Germane, împreună cu o de
legație militară, care, la invitația ge- 
neralului-colonel Ion Coman, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, face o vizită ofi
cială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de generalul-coloneî Ion 
Coman. de adjuncți ai ministrului, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la București, 
colonelul Werner Niemand, atașat 
militar, aero și naval, și membri ai 
ambasadei.

Au fost, de asemenea, prezenți ata
șați militari ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București.
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Revista competițiilor
Mii de fotbaliști, handbaliști și 

handbaliste, atleți și studenți spor
tivi întrecîndu-se pentru „Cupa dr. 
Iuliu Hațeganu" au arătat cită re
zistență conferă organismului uman 
un antrenament fizic practicat pe o 
perioadă mai îndelungată de timp. 
Deci, vremea foarte neprielnică n-a 
perturbat programarea meciurilor 
din campionatul masculin de handbal
— dar nici din cel feminin I — ca 
și a zecilor de partide de fotbal din 
campionatele A, B și C ; ele s-au 
desfășurat conform regulamentului, 
în pofida frigului, a vîntului rece și 
a burniței.

In campionatul feminin de hand
bal, care în această perioadă 
se joacă numai în aer liber, Univer
sitatea Timișoara a învins formația 
bucureșteană Confecția cu 14—5, în 
timp ce altă echipă bucureșteană, 
*.E.r.S., a cîștigat, de asemenea, la Ti
miș,, ra cu un scor de fotbal, 3—2, 
meciul cu echipa Constructorul. In 
schimb, cea de-a treia echipă frun
tașă a campionatului, Universitatea 
București, a cedat în fața handbalis
telor de la Progresul, cu 14—9, după 
o dispută de o dîrzenie de-a dreptul 
impresionantă, dacă ținem seama 
mai ales de vitregia vremii. In clasa
mentul general, pe primele locuri :
1. Universitatea Timișoara — 16 p ;
2. și 3. Universitatea București și 
I.E.F.S. — cite 14 p. In campionatul 
masculin, Dinamo, Steaua și Minaur 
au obținut noi victorii și continuă să 
se afle in fruntea clasamentului, în 
ordinea de mai sus, cu 17, 14 și, res
pectiv, 13 puncte (Steaua însă cu o 
restanță de două meciuri).

Dacă handbalul, în general sport 
de sală, s-a jucat în aer liber, în 
schimb, hocheiul pe gheață s-a 
bucurat de adăpost la patinoarul 
„23 August", unde au avut loc par
tide pentru „Cupa României" ; o 
mare surpriză : S.C. Miercurea Ciuc
— Dinamo 8—6 1 Derbiul Steaua — 
Dinamo se va juca mîine, de la ora 
18,30. la același patinoar.

Trecînd de la hochei la polo, sa
tisfacție de astă dată pentru echipa 
clubului Dinamo, ciștigătoare clară

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La turneul de tenis de la Ma

drid. jucătoarele românce Virginia 
Ruzici și Florența Mihai au cîștigat 
proba de dublu feminin. In finală : 
Ruzici, Mihai — Marsikova, Tomano- 
va (Cehoslovacia) 6—4. 5—7, 6—2. In 
finala pentru dublurile masculine : 
Ramirez, Fibak — Hewitt, McMillan 
4—6. 7-5. 6-3.

• Azi, la patinoarul „23 August", 
în „Cupa României" la hochei : Di
namo — Dunărea (ora 16) și Stea
ua — S.C. Miercurea Ciuc (ora 18,30).

• In grupa B a campionatului eu
ropean de rugbi : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 9-6.

O Comisia executivă a Comitetu
lui internațional olimpic, întrunită la 
Barcelona, a aprobat rapoartele pre
zentate de delegații orașelor Mosco
va și Lake Placid, organizatoare ale 
Jocurilor olimpice de vară și respec
tiv de iarnă din anul 1980.

Pentru J.O. de vară din anul 1984 
au fost primite două candidaturi ofi
ciale, cele ale orașelor Teheran și 
Los Angeles.

ședintele Nicolae Ceaușescu a trans
mis, la rîndul său, președintelui Re
publicii Centrafricane, Jean Bedel 
Bokassa, un salut prietenesc și calde 
urări de sănătate și fericire, precum 
și de noi succese în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țârii.

Arătînd că țara noastră situează în 
mod ferm la baza relațiilor sale cu 
alte state principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la for
ță „și la amenințarea cu forța, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Sintem bucuroși să constatăm că 
relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Centrafricană, 
avînd la bază principiile menționate, 
au cunoscut și cunosc o continuă dez
voltare, în interesul comun al celor 
două popoare, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale. în- 
tîlnirile și convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele țării dumnea
voastră, precum și documentele sem
nate cu aceste prilejuri au dat un pu
ternic imbold dezvoltării relațiilor 
între țările noastre pe multiple pla
nuri". Președintele României socia
liste a exprimat convingerea că și in 
viitor contactele dintre reprezentanții 
celor două țări vor cunoaște un curs 
ascendent, ceea ce va contribui la di
versificarea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-centrafricane.

Referindu-se la unele trăsături de 
bază ale politicii externe a României 
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „România și-a manifestat și 
îsi manifestă în mod constant depli
na sa solidaritate revoluționară cu 
lupta popoarelor din Africa și de pe 
alte continente împotriva dominației 
străine, a imperialismului, colonialis
mului și a tuturor formelor pe care 
le îmbracă neocolonialismul, pentru

După intonarea imnurilor de stat ale 
celor două țări, generalul de armată 
Heinz Hoffmann și generalul-colonel 
Ion Coman au trecut în revistă gar
dă de onoare aliniată pe aeroport.

★
în aceeași zi, ministrul apărării na

ționale al R.D. Germane a avut con
vorbiri cu ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste România.

După-amiază, generalul de armată 
Heinz Hoffmann a depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. Monumentul 
eroilor patriei și Monumentul eroilor 
sovietici.

Seara, generalul-colonel Ion Coman 
a oferit un dineu. Cei doi miniștri au 
toastat pentru prietenia dintre popoa
rele și armatele celor două țări, în 
sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Erich Ho
necker.

a turneului preliminar de la Atena, 
ceea ce îi conferă dreptul de a juca 
în semifinalele „Cupei cupelor". O 
victorie netă au marcat și rugbiștii 
din echipa României, care au întrecut 
la scor (38—8) echipa Poloniei, chiar 
pe terenul acesteia, în primul meci 
din campionatul european interțări.

Cele cinci echipe bucureștene din 
campionatul de fotbal al diviziei A au 
jucat toate în fața susținătorilor pro
prii, aceștia urmărindu-și însă favo
ritele mai mult pe ecranele televi
zoarelor. Dinamo și Sportul studen
țesc, în meci direct 1—1, conduc in 
continuare în clasament cu 15 și, 
respectiv, 13 puncte. Prin compara
ție cu valoarea adversarului întilnit, 
cel mai bun rezultat l-a obținut 
Rapid, 2—0, cu Steaua. Formația giu- 
leșteană a fost parcă alta, față de 
aceea care pierduse penibil întrece
rea trecută (cu Politehnica Iași), dar 
nici Steaua nu mai seamănă de fel 
cu ceea ce era în campionatul prece
dent. O bună impresie a lăsat jo
cul echipei Progresul care, deși con
dusă cu 2—0, după două gafe ale 
propriului portar, a avut totuși re
surse psihice, fizice și tactice spre a 
egala scorul în partida cu U.T.A. 
(2-2).

Prin victoria pe terenul din Con
stanța. cu 3—2. Universitatea Craiova 
a trecut pe locul al treilea în cla
samentul general — 11 puncte, la fel 
ca și F.C. Argeș (2—0, cu S.C. Bacău),

(Urmare din pag. I)
domeniul social-edilttar șl al sis
tematizării teritoriale, al stimu
lării creației științifice proprii, al în- 
vățămîntului integrat cu cerințele 
reale ale societății — toate repre
zintă direcții concrete de acțiune ale 
înfloririi patriei, au un profund 
conținut patriotic. Strălucite perspec
tive au deschis progresului patriei 
Programul partidului, hotărîrile Con
gresului al Xl-lea : înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congres înseam
nă practic o puternică dezvoltare a 
economiei naționale, pe baza în
corporării celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ridicarea 
României într-un răstimp istoric 
scurt la nivelul țărilor dezvol
tate economic, înflorirea fără pre
cedent a științei și culturii, făurirea 
unui înalt nivel de trai și civilizație 
pentru întregul popor. Tn mod firesc, 
expresia cea mai înaltă a patriotis
mului o constituie în prezent activi
tatea pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea, munca de zi 
cu zi și ceas de ceas în fabrici si 
uzine, pe șantiere și ogoare, în școli 

’ și instituții pentru realizarea sarci
nilor cincinalului. Orientarea preve
derilor Programului de măsuri spre 
cunoașterea aprofundată a acestor sar
cini și a căilor realizării lor de către 
fiecare om al muncii răspunde ast
fel nemijlocit cerințelor educației 
patriotice.

O trăsătură esențială a patriotis
mului oamenilor societății noastre 
este caracterul său activ. Nimeni 
nu poate pretinde că-și iubește 
țara dacă nu-și aduce contribuția 
efectivă, prin fapte, la „a ei înălțn- 

I re“, cum spunea poetul. Muncitorii 

acreditare 
Centrafricane 
libertate și independență națională, 
pentru dreptul de a fi stăplne pe bo
gățiile naționale și a le folosi în in
teresul dezvoltării lor pe calea in
dependenței și bunăstării".

Arătînd că Republica Socialistă 
România militează activ, alături de 
țările socialiste, de țările în curs de 
dezvoltare, de statele nealiniate, pen
tru realizarea unui climat de pace 
și securitate în Europa și în lume, 
pentru soluționarea în interesul tu
turor națiunilor a problemelor majo
re ale contemporaneității, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Sînt încredințat 
că România și Republica Centrafri
cană vor conlucra tot mai strîns pe 
arena internațională și își vor adu
ce contribuția lor constructivă la pro
movarea aspirațiilor de progres, pace 
și înțelegere ale popoarelor, la fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
centrafrican succes în îndeplinirea 
misiunii ce i-a fost încredințată și 
l-a asigurat de sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Centrafricane, Antoine 
Kezza.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Republicii 
Centrafricane la București.

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic s „Draga mea Cle

mentina".
12.35 Față in fată.
12.50 Microvarietăti.
13.10 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Telex.
17,05 Mult e dulce.
17.25 Contrapunct.
17,55 Consultații !n ajutorul lectorilor, 

propagandiștilor șl cursanților din 
învățămintul politico-ideologic.

18.15 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură.

18,40 Contemporanele noastre.
19,05 Telecronică pentru pionieri.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.25 Seară de teatru.
21.35 Invitați tn studioul L
22.10 24 de ore

PROGRAMUL II
20,00 Mal aveți o întrebare 7
20.35 Tezaur de clntec românesc.
21.10 Telex.
21.15 Serviciile pentru populație tn vi

zorul controlului obștesc.
21.35 Vîrslele peliculei.

Celelalte rezultate : Jiul — A.S.A. 
4—0 1 F.C. Bihor — Corvinul 1—1, 
F.C.M. Reșița — Politehnica Timi
șoara 1—0 și F.C.M. Galați — Poli
tehnica Iași 1—0, prima victorie a 
gălățenilor — cu trei puncte cîștigate 
în ultimele două partide.

In seriile I și III ale diviziei B, 
F.C. Petrolul (18 puncte, față de 12 
ale echipei F.C. Brăila) și Olimpia 
(15 puncte, față de 11 ale unui 
grup de patru alte echipe, dar cu o 
diferență mai pronunțată față de 
clujenele „U“ și C.F.R.) conduc auto
ritar întrecerea pentru promovare. 
In seria a Il-a, echipa Steagul roșu 
a ajuns în frunte. însă împreună cu 
C.S. Tirgoviște (ambele cite 13 
puncte). Etapa viitoare programează, 
la Ploiești, meciul-cheie F.C. Petro
lul — F.C. Brăila, iar la Satu-Mare, 
partida Olimpia — F.C. Baia Mare.

Mîine, fotbal internațional pe sta
dionul Republicii din București : în 
primul meci din turui al doilea al 
„Cupei U.E.F.A.", Sportul studențesc 
va întîlni echipa Schalke 04 (R.F.
Germania). Formația bucureșteană 
acuză cîteva indisponibilități — cu 
siguranță nu vor juca mîine Rădu- 
lescu, Mircea Sandu (accidentați) și 
Ciugarin (suspendat pentru o etapă 
din „Cupa U.E.F.A.").

Partida va începe la ora 15 și va 
fi televizată în direct.

Valerlu MIRONESCU

care își consacră întreaga energie și 
capacitate îndeplinirii sarcinilor de 
plan, bunului mers al produc
ției, ridicării eficienței activită
ții economice ; țăranii cooperatori 
care muncesc cu hărnicie și price
pere pentru a obține producții tot 
mai mari, a pune din plin în valoa
re marile rezerve ale agriculturii 
noastre ; slujitorii școlii care se de
dică formării noilor generații de con
structori ai socialismului ; intelectua
litatea care își pune cunoștințele în 
slujba dezvoltării economiei, științei 
și culturii sînt însuflețiți de a- 
celași atașament față de patria so
cialistă, de aceeași dorință de a o 
sluji, de a contribui cu tot ce au mai 
bun la înflorirea ei.

Patriotismul socialist se manifestă 
și își găsește expresie in mod 
permanent, cotidian, prin activitatea 
practică a fiecăruia, în împrejurări 
obișnuite — și. desigur, cu atît mai 
mult cind interesele generale ale po
porului impun sarcini deosebite. Sen
timentul patriotic ne stimulează în 
îndeplinirea exemplară a îndatoriri
lor cetățenești, în subordonarea in
tereselor individuale față de cele ale 
colectivității, în lupta împotriva ori
căror greutăți întimpinate în opera 
de construire a socialismului. Ne 
amintim cu emoție, dar și cu mîn- 
drie, cu cită forță s-a manifestat pa
triotismul poporului în perioada gre
lelor încercări prilejuite de inunda
țiile din 1970 și 1975. cind, ca un sin
gur om. într-o uriașă încordare a 
voinței, el s-a ridicat la luptă pen
tru a înlătura cit mai grabnic urmă
rile calamităților, a readuce ritmul 
viu al construcției socialiste în toa
te colturile tării. Tot astfel, acum, 
cind, în urma condițiilor climatice.

Cronica zilei
Luni, Janos Fazekas, viceprlm-ml- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului interior, a primit pe V. Sta- 
runski, ministrul comerțului interior 
din R.S.S. Ucraineană, care face o 
vizită în tara noastră.

în cursul întrevederii au fost 
examinate posibilitățile de dezvoltare 
a livrărilor reciproce de bunuri de 
larg consum Intre cele două minis
tere și s-a făcut un schimb de expe
riență în probleme privind organi
zarea comerțului și alimentației pu
blice.

La întrevedere a participat Nicolae 
Bozdog. prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.★

O delegație guvernamentală din 
Republica Islamică Pakistan, condusă 
de Rana Mohammad Hanif Khan, 
ministrul federal al finanțelor, plani
ficării și economiei, a sosit ieri în 
Capitală, pentru a participa la lucră
rile celei de-a III-a Sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, tehnică și știin
țifică româno-pakistaneză.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, președintele păr
ții române în Comisia mixtă guver
namentală. Marin Trăistaru. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Lucian Petrescu, ambasadorul Româ
niei în Pakistan, și de alte persoane 
oficiale.

De asemenea, pe aeroport a fost 
prezent S. A Moid. ambasadorul Re
publicii Islamice Pakistan la Bucu
rești.

In aceeași zi a avut loc prima ln- 
tîlnire de lucru.

*
Abelardo Duarte Sotero, ministru 

adjunct la Ministerul Dezvoltării E- 
conomice din Columbia, președinte 
al Comisiei mixte româno-columbie- 
ne de cooperare economică și teh
nică. a sosit in Capitală. Pe aeropor
tul Otopeni, erau prezenți Nicolae 
Ștefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dan Rădules- 
cu. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, alte persoane 
oficiale. Era de față Fernando Urda- 
neta, ambasadorul Columbiei la Bucu
rești.

*
Luni a sosit în Capitală delegația 

Grupului parlamentar de prietenie 
R.F. Germania—România, condusă de 
dr. Walter Althammer, președintele 
grupului, care efectuează o vizită în 
țara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost fntîmpinată de Radu 
Voinea, președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
Românfa-R.F. Germania, de Margare
ta Hedviga Hauser, secretară a Ma
rii Adunări Naționale, de alte per
soane oficiale.

Era prezent ambasadorul R.F. Ger
mania la București, Richard Balken.

Tn cursul după-amlezii, la Marea 
Adunare Națiohală a avut loc o intîl- 
nire între membrii celor două grupuri 
parlamentare.

In aceeași zi, președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de priete
nie România—R.F. Germania a oferit 
un dineu în onoarea oaspeților.★

Președintele Oficiului elvețian de 
expansiune comercială, Gerard Ba
uer, care vizitează țara noastră la in
vitația Camerei de Comerț și Indus
trie, a sosit, luni la amiază, în Capi
tală. Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț și Industrie, de alte persoa
ne oficiale. Era de față Pierre-Henri 
Aubaret, ambasadorul Elveției la 
București. ★

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 4-a ediție a T.I.B., luni 
au avut loc zilele Iugoslaviei, State
lor Unite ale Americii, Israelului și 
Austriei, ocazionate de prezența a- 
cestor țări cu participări oficiale la 
manifestarea economică internațio
nală găzduită de Complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii.★

Colectivul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu" a ple
cat in Spania Și Portugalia, unde în
treprinde un turneu pînă la 31 oc
tombrie. Sub bagheta dirijorului Mir
cea Cristescu, și avînd ca solist pe 
violonistul Ion Voicu, formația va 
susține 11 concerte în fața publicu
lui din mari orașe spaniole și un 
concert la Lisabona.★

Luni la amiază a avut loc In Capi
tală semnarea protocolului privind 
schimburile artistice pe anii 1977 și 
1978, precum și preliminariile pentru 
anul 1979, între Agenția română de 
impresariat artistic — Ă.R.I.A. și Di
recția impresarială bulgară „Sofia- 
concert". ★

Ansamblul folcloric Bocskai din 
Hajdu-Boszormeny (R.P. Ungară) 
și-a încheiat turneul întreprins in 
țara noastră în cadrul schimburilor 
culturale dintre județele Bihor și 
Hajdu-Bihar. Timp de trei zile, solii 
artei populare din R. P. Ungară au 
prezentat la Oradea, Mădăraș și Să- 
cuieni spectacole de ctntece populare.

(Agerpres)

roadele agriculturii sînt amenințate 
într-o bună parte a țării, patriotis
mul iși găsește o pregnantă manifes
tare in mobilizarea tuturor forțelor 
de la sate, in munca încordată, de
pusă zi și noapte, pentru a pune grab
nic la adăpost întreaga recoltă, pen
tru a strînge, transporta și înmaga
zina toate produsele agricole — bun 
al poporului și avuție națională de 

Patriotismul socialist
mare însemnătate pentru progresul 
patriei.

Patriotismul socialist este un puter
nic liant al unității tuturor oamenilor 
muncii, un factor esențial al coeziunii 
societății noastre, determinind acțiu
nea unitară a întregului popor.

în desfășurarea activității de educa
ție patriotică, partidul are in vedere 
faptul că pe teritoriul patriei noastre, 
odată cu formarea și dezvoltarea po
porului român și în strînsă unitate 
cu el, s-au afirmat și entitățile na
ționale maghiară și germană, că tot 
ceea ce s-a realizat pe acest pămînt 
de-a lungul istoriei reprezintă rodul 
muncii și luptei lor comune. Politica 
partidului în problema națională a 
cimentat indestructibil legăturile de 
prietenie și frăție dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re. Ca atare, patriotismul fierbinte, a- 
tașamentul față de patria în care se 
bucură de cele mai largi drepturi și

încheierea vizitei oficiale a primului ministru 
al Guvernului Republicii Democratice Sao Tome 

și Principe, Miguel An jos Trovoada
Luni s-au încheiat convorbirile 

oficiale dintre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
și primul ministru al Republicii De
mocratice Sao Tomă și Principe, to
varășul Miguel Anjos Trovoada.

In continuare, cei doi prim-miniș- 
tri au semnat protocolul cuprinzind 
măsurile convenite între cele două 
părți pentru dezvoltarea cooperării 
economice și extinderea schimburilor 
comerciale, acordul de colaborare în 
domeniile învățămintului. științei și 
culturii, precum și Comunicatul co
mun cu privire la vizita în Repu
blica Socialistă România a primului 
ministru al Republicii Democratice 
Sao Tomă și Principe, Miguel Anjos 
Trovoada.

COMUNICAT COMUN
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, primul 
ministru al Republicii Democratice 
Sao Tomă și Principe, Miguel Anjos 
Trovoada. a efectuat o vizită de prie
tenie în România. împreună cu soția. 
In perioada 11—18 octombrie 1976.

tn timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe primul minis
tru al Republicii Democratice Sao 
Tomă și Principe. Miguel Anjos Tro
voada, cu care a avut un amplu 
schimb de vederi asupra dezvoltării 
raporturilor de prietenie dintre cele 
două țări, cît și asupra unor probleme 
internaționale actuale.

Cu acest prilej, primul ministru 
Miguel Anjos Trovoada a transmis 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu un călduros 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Democratice 
Sao Tomă si Principe. Manuel Pinto 
da Costa, și a tovarășei Maria Amelia 
Pinto da Costa, împreună cu sincere 
urări de prosperitate și pace poporu
lui român prieten, de noi succese în 
îndeplinirea Programului făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. stabilit de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

Primul ministru Miguel Anjos Tro
voada a exprimat înalta apreciere și 
stimă de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, din par
tea tovarășului Manuel Pinto da 
Costa, președintele Republicii Demo
cratice Sao Tomâ și Principe, a între
gului popor saotomez, pentru sprijinul 
politic, diplomatic, moral și material 
acordat de România socialistă țării 
sale, atit în lupta pentru cucerirea 
independenței, cit și în procesul dez
voltării sale economice și sociale.

Președintele Republicii Socialiste 
ftomânia, Nicolae Ceaușescu, mulțu
mind pentru mesajul primit, a rugat 
la rîndul său pe primul ministru Mi- 
guel Anjos Trovoada să transmi
tă din partea sa și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj cald 
de prietenie președintelui Republicii 
Democratice Sao Tornâ și Principe, 
Manuel Pinto da Costa, și tovarășei 
Maria Amelia Pinto da Costa, pre
cum și urări de pace și bunăstare 
poporului prieten saotomez, de noi 
succese pe calea dezvoltării sale li
bere. democratice și de sine stătă
toare.

In cadrul convorbirilor oficiale 
care au avut loc între primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Republicii Demo
cratice Sao Tomâ și Principe, Miguel 
Anjos Trovoada, s-a procedat la un 
schimb de informații cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
guverne pe planul dezvoltării eco
nomice și sociale a țărilor lor, s-a 
făcut o analiză detaliată a stadiului 
raporturilor de cooperare dintre 
România și Sao Tome și Principe și 
s-a efectuat un schimb de păreri a- 
supra principalelor probleme inter
naționale actuale.

Tn cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de deplină înțelegere și respect re
ciproc, cei doi prim-minîștri au con
statat Cu satisfacție că relațiile de 
prietenie dintre România și Sao 
Tome și Principe cunosc un curs as
cendent. o continuare firească a ra
porturilor tradiționale de solidaritate 
militantă statornicite între Parti
dul Comunist Român șl Mișcarea de 
Eliberare Națională din Sao Tomâ 
și Principe (M.L.S.T.P.), între popoa
rele celor două țări. încă din perioa
da premergătoare cîștigării indepen

libertăți, de posibilități egale de a se 
manifesta în toate domeniile de ac
tivitate îi animă deopotrivă și pe 
oamenii muncii aparținind acestor 
naționalități, găsindu-și expresie in 
munca lor însuflețită, alături de oa
menii muncii români, pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru 
realizarea cu succes a sarcinilor con
strucției socialiste. Promovarea în 

continuare a politicii de deplină ega
litate în drepturi, de Consolidare a 
bazei materiale a acestei egalități 
prin dezvoltarea economică armoni
oasă a tuturor județelor țării sporește 
continuu forța propulsoare a pa
triotismului socialist.

Sentimentul patriotic înseamnă, 
deopotrivă, spirit creator, aspirație 
continuă spre șutodepășire, înseamnă 
hotărîre de luptă pentru a infringe 
orice manifestare de rutină și iner
ție, a milita pentru promovarea nou
lui, a manifesta o atitudine consec
vent revoluționară, înseamnă a-ți 
pune permanent, indiferent de locul 
sau natura muncii, întrebarea : ce 
trebuie făcut pentru buna îndeplinire 
a sarcinilor stabilite de partid, pen
tru înlăturarea oricăror lipsuri sau 
deficiențe — și a acționa în conse
cință, a pune umărul, cu nădejde, la 
bunul mers al treburilor obștii.

Patriotismul socialist soarbe sevă și

De asemenea, a fost semnat acor
dul de colaborare intre Radiotele- 
viziunea română și Radio Nacional 
din Republica Democratică Sao 
Tomă și Principe de către Vasile 
Potop, directorul general al Radio- 
televiziunii române, și Aida Grața 
do Espirito Santo, ministrul infor
mațiilor.

La solemnitatea semnării docu
mentelor oficiale au participat Su- 
zana Gâdea, ministrul educației și 
învățămintului, Nicolae Nicolaescu, 
ministrul sănătății, Emil Nicolcioiu, 
ministru) justiției, Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale române și saotomeze.

denței naționale de către tînărul stat 
african. Primii miniștri au subliniat 
rolul primordial și contribuția hotă- 
fîtoare pe care le-au avut în acest 
Sens întîlnirile și convorbirile dintre 
președinții celor două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ma
nuel Pinto da Costa, care au așe
zat baza solidă a legăturilor de 
prietenie româno-saotomeze. Tn a- 
cest cadru, primii miniștri au 
reafirmat importanța deosebită si 
permanenta actualitate pe care o 
prezintă pentru dezvoltarea acestor 
raporturi Declarația solemnă co- 
tnună semnată la București în de
cembrie 1975 de șefii celor două sta
te, cu prilejul vizitei oficiale, de 
prietenie, efectuată la Invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de pre
ședintele Manuel Pinto da Costa.

Părțile au apreciat că actuala vi
zită în România a tovarășului Miguel 
Anjos Trovoada, convorbirile dintre 
cei doi prim-miniștri se înscriu pe 
linia înțelegerilor intervenite între 
șefii de stat ai țărilor lor și consti
tuie o expresie a evoluției pozitive 
a legăturilor de prietenie și solidari
tate dintre România și Sao Tomă și 
Principe, o reconfirmare a dorinței 
ambelor guverne de a acționa în di
recția consolidării acestor raporturi, 
în interesul comun al celor două sta
te, al cauzei păcii și luptei generale 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Scoțînd în evidență rezultatele po
zitive obținute pînă acum în dezvol
tarea raporturilor bilaterale, cei doi 
prim-miniștri au analizat perspecti
vele creșterii în continuare a aces
tora, stabilind o serie de măsuri 
concrete vizînd intensificarea și di
versificarea relațiilor de cooperare 
economică și a schimburilor comer
ciale.

Cu prilejul vizitei a fost conve
nit și semnat un protocol care sin
tetizează rezultatele' discuțiilor din
tre cele două părți în aceste domenii.

în vederea lărgirii cadrului juri
dic al raporturilor dintre cele două 
state au fost convenite și semnate 
un acord de cooperare în domeniul 
schimburilor culturale și un protocol 
de cooperare intre organismele de 
radiodifuziune din cele două țări.

Examinînd principalele probleme 
internaționale actuale, cei doi prim- 
miniștri au constatat cu satisfacție 
preocuparea guvernelor celor două 
țări pentru instaurarea in viața in
ternațională a unui climat de pace, 
securitate și cooperare, care să per
mită tuturor popoarelor lumii să-și 
hotărască liber soarta și să-și orga
nizeze viața așa cum o doresc, fără 
nici un amestec din afară.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea întemeierii relațiilor dintre 
toate statele pe respectarea cu stric
tețe a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne ale 
altor state, renunțării la folosirea for
ței sau amenințarea cu forța, inte
grității teritoriale și inviolabilității 
frontierelor, rezolvării tuturor pro
blemelor litigioase pe cale pașnică, 
dreptului fiecărei națiuni de a-și de
cide soarta și de a participa la re
zolvarea problemelor internaționale 
de interes comun. Părțile au subli
niat rolul tot mai important care re
vine țărilor socialiste, țărilor în curs 
de dezvoltare, statelor nealiniate, în 
discutarea și rezolvarea problemelor 
majore cu care este confruntată în 
prezent omenirea.

Apreciind că eliminarea subdezvol
tării constituie o condiție importan
tă a instaurării unui climat de pace 

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe

MIGUEL ANJOS TROVOADA

se îmbogățește din moștenirea isto
rică a tradițiilor înaintate ale poporu
lui. din patrimoniul spiritual de înaltă 
valoare etică făurit de înaintași. Cînd 
pionierii învață la școală că Decebal, 
din dragoste fată de poporul său. a 
preferat să-și dea viața decît să ac
cepte umilirea, cînd aceiași pionieri 
văd Ia cinematograf reconstituirea is
torică a epopeii luptei Iui Mihai Vi
teazul pentru apărarea pămîntuluî 
strămoșilor noștri și pentru unirea 
țărilor române ; cînd noile ge
nerații află că Bălcescu a iluminat o 
întreagă epocă istorică prin afirmarea 
idealurilor de redeșteptare socială și 
națională a poporului său: cînd acest 
tezaur al trecutului istoric este bine 
valorificat, așa cum subliniază și pre
vede Programul de măsuri, el se do
vedește o mare forță capabilă să să
dească adine în sufletul tineretului 
sentimentul mîndriei și demnității na
ționale. înalta răspundere față de moș
tenirea înaintașilor, hotărirea de a 
apăra cu toate puterile, și la nevoie 
pină Ia supremul sacrificiu, liberta
tea. independența și integritatea tă
rii. roadele muncii libere a poporului 
și cuceririle lui revoluționare hotă- 
rîrea de a duce mai departe. în noile 
condiții istorice, făclia progresului și 
civilizației, pentru afirmarea tot mai 
puternică a României între națiunile 
lumii.

în concepția partidului nostru, pa
triotismul socialist se îmbină indiso
lubil cu respectul intereselor și senti
mentelor naționale ale tuturor po- 
poarelor, al libertății și independenței 
lor. întreaga activitate ideologică și 
poiitico-educativă desfășurată de 
partid pentru cultivarea patriotismu
lui socialist se împletește cu dezvol
tarea solidarității și prieteniei între

Primul ministru al Republicii De
mocratice Sao Tomâ și Principe, to
varășul Miguel Anjos Trovoada, îm
preună cu soția, au părăsit luni 
după-amiază Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, tovarășul Miguel Anjos 
Trovoada a fost salutat cu cordiali
tate de primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. împreună 
cu soția, de Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămintului, Nicolae 
Ionescu. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

și securitate tn lume, cei doi prim- 
miniștri au reafirmat hotărirea țări
lor lor de a acționa cu fermitate pen
tru instaurarea unei noi ordini po
litice și economice internaționale, 
care să asigure reducerea și elimi
narea decalajelor existente între ță
rile dezvoltate și cele in curs de dez
voltare și folosirea eficientă a ener
giei, materiilor prime și a cuceriri
lor științei și tehnicii de către toate 
țările.

Subliniind contribuția tot mal în
semnată pe care statele africane o a- 
duc la soluționarea problemelor ma
jore ale continentului lor și ale lumii 
contemporane, cei doi prim-miniștri 
au remarcat cu satisfacție rolul a- 
cestor state în lupta pentru pace și 
securitate internațională, împotriva 
imperialismului, neocolonialismului 
și rasismului. Au fost evidențiate 
succesele importante înregistrate de 
mișcările de eliberare națională din 
Africa pe drumul cuceririi libertății 
și independenței totale a popoarelor, 
pe calea propășirii lor social-econo- 
mice de sine stătătoare. Cei doi 
prim-miniștri au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de a sprijini activ lupta 
justă a popoarelor din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de Sud, precum și 
din alte teritorii care se mai află sub 
dominație colonială, pentru obținerea 
independenței naționale.

Ei au condamnat cu fermitate po
litica de discriminare rasială și a- 
partheid dusă de regimurile rasiste 
de la Pretoria și Salisbury, orice 
forme de manifestare a acestei poli
tici retrograde, inclusiv recentele re
presalii sîngeroase ale regimului 
sud-african împotriva populației •- 
fricane.

In cursul discuțiilor au fost abor
date problemele securității și coope
rării în Europa, situația din Orientul 
Mijlociu, necesitatea depunerii de e- 
forturi sporite pentru dezarmarea 
generală, și în primul rind dezar
marea nucleară, creșterea rolului 
O.N.U., democratizarea vieții inter
naționale, problematica mișcării de 
nealiniere, inclusiv aprecierea Con
ferinței la nivel înalt de la Colombo 
din august 1976. Cei doi prim-miniș
tri au constatat cu deosebită satis
facție convergența și similitudinea 
punctelor de vedere ale guvernelor 
lor in problemele menționate.

Părțile au apreciat că actuala vizită 
în România a primului ministru al 
Republicii Democratice Sao Tomă 
și Principe reprezintă o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea 
raporturilor de prietenie dintre cele 
două țări, partide și popoâre.

In cursul vizitei sale îri' România, 
primul ministru Miguel Anjos Tro
voada și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat obiective economice și so- 
ciai-culturaie din București și din 
județele Constanța și Brașov. Oaspe
ților li s-a rezervat, pretutindeni, o 
primire călduroasă, mărturie a prie
teniei și solidarității care leagă po
poarele celor două țări.

Primul ministru Miguel Anjos Tro
voada a exprimat sincere mulțumiri 
tovarășului Manea Mănescu și' gu
vernului român pentru primirea fă
cută în România, pentru calda ospi
talitate de care s-a bucurat. împreu
nă cu persoanele care îl însoțesc. 
Primul ministru al Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe l-a in
vitat pe primul ministru al guver
nului român să efectueze o vizită 
oficială de prietenie în Sao Tome și 
Principe, împreună CU soția. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd a fi stabilită ulterior, 
pe cale diplomatică.

popoare — temelia trainică a acestei 
solidarități constituind-o, așa cum a- 
rată experiența istorică, aplicarea în 
relațiile între națiuni a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, sprijinului 
reciproc, stimei și respectului mutual.

Activitatea perseverentă a partidu
lui nostru pentru întărirea legături
lor de solidaritate frățească și co
laborare prietenească cu toate țările 
socialiste, alături de care construim 
noua orinduire, reprezintă o expre
sie a consecvenței cu care îmbină în 
politica sa patriotismul cu internațio
nalismul. Aceeași orientare iși gă
sește întruchipare in politica parti
dului de extindere a legăturilor de 
prietenie cu popoarele care militează 
pentru dezvoltarea pe calea inde
pendenței. cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate forțele progresis
te, antiimperiallste. Totodată, reali
zarea cu succes a sarcinilor construc
ției socialiste este privită de parti
dul și de poporul nostru nu numai 
ca o îndatorire patriotică, ci și ca o 
importantă obligație ir.ternaționaljs- 
tă — principala contribuție la în
tărirea forțelor socialismului în lume, 
Ia sporirea puterii saie de atracție.

Pentru comuniști, pentru toți oa
menii muncii nu există îndatorire 
mai înaltă decit aceea de a manifes
ta zi de zi. la locul de muncă și în 
viata obștească. în întreaga activita
te practică. înaltele trăsături: ale pa
triotismului revoluționar, militant 
Generalizat la scara întregii societăți, 
patriotismul se va afirma tot mai pu
ternic ca o uriașă forță de progree 
a societății noastre.
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La reuniunea arabă la nivel înalt 
de la Riad s-a realizat

Iii! nou rt sic iHcetare a focului ia Liban
FĂURIREA NOII ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE 

RECLAMĂ MASURI EFECTIVE DE DEZARMARE 
Intervenția reprezentantului român la reuniunea U.N.C.T.A.D.

agențiile de presă transmit:
In cadrul intîlnirii Ia nivel înalt 

de la Riad s-a ajuns la un acord pri
vind încetarea definitivă a focului 
In Liban — informează agenția 
France Presse, citind postul de radio 
Cairo. După cum s-a anunțat, la 
conferința din capitala Arabiei Sau- 
dite participă președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, președinții Elias 
Sarkis (Liban), Hafez El-Assad (Si
ria), regele Khalid al Arabiei Saudi- 
te, șeicul Sabah Al Salem Al Sabah, 
emirul Kuweitului, și președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat. O știre a agenției Reuter, 
primită la redacție aseară, men
ționează că Siria a căzut de a- 
cord asupra propunerilor avansa
te de Egipt vizînd încetarea con
flictului din Liban. Aceste pro
puneri, conținute intr-un plan în 
13 puncte, prezentat de președin
tele Anwar El Sadat, stau la baza 
documentului elaborat de miniștrii 
afacerilor externe și supus examină
rii de către șefii de stat prezenți la 
reuniune. „In cursul primei ședințe 
plenare am ajuns la un acord asupra 
principalelor probleme", a subliniat 
președintele egiptean, potrivit agen
ției France Presse.

Deși conținutul amănunțit al pla
nului egiptean nu este cunoscut la 
ora închiderii ediției noastre, se con
sideră că jaloanele sale au fost ex
puse de președintele Sadat, care a 
arătat, încă înainte de începerea reu
niunii, că orice acord vizînd solu
ționarea conflictului din Liban „tre
buie să se bazeze pe acordarea de 
garanții arabe colective palestineni- 
lor privind dreptul lor Ia existență 
în Liban". „Aceste garanții ar tre
bui șă fie oferite în schimbul anga
jamentului palestinenilor de a respec

FOTO-ACTUALITATE

Imagine cu valoare simbolică pentru tragedia luptelor fratricide din 
Liban: o femeie din Beirutul in ruine implorînd pe combatanți sâ 

înceteze focul pentru a cruța viața copiilor nevinovațl

R. D. GERMANĂ

0 puternică și elocventă exprimare 
a voinței poporului

Duminică, In R. D. 
Germană au avut loc 
alegeri pentru Came
ra Populară, consi
liile populare regiona
le și Adunarea orășe
nească a deputaților 
din Berlin. In această 
zi, la ora 7,00 și-au 
deschis porțile peste 
21 000 de centre de 
votare Împodobite 
sărbătorește. In virtu
tea unei frumoase 
tradiții, președinții a- 
cestor centre și gru
puri de pionieri au 
întîmpinat cu flori pe 
primii alegători — 
muncitori din schim
burile de noapte sau 
care începeau o nouă 
zi de muncă.

Utilaje românești in Atlașii Tellieni
O clădire albă, im

punătoare, a intregit 
de curînd centrul ci
vic al orașului nigerian 
Arba, de pe colinele 
Atlașilor Tellieni — 
este palatul telefoane
lor. In interiorul clă
dirii. pereții ultimelor 
două etaje sînt acope- 
riți de echipamentele 
moderne ale centralei 
telefonice automate 
purtînd emblema cu
noscutei urine bucu- 
reștene „Electromagne- 

Potrivit comunica
tului comisiei elec
torale republicane pri
vind rezultatele pro
vizorii, participarea 
alegătorilor la desem
narea deputaților pen
tru Camera Populară 
a fost de 98,58 la sută, 
candidaților Frontului 
Național revenindu-le 
99,86 la sută din vo
turile valabile. Pentru 
Camera Populară au 
fost aleși 434 de depu- 
tați, iar pentru consi
liile populare regiona
le și Adunarea orășe
nească a deputaților 
din Berlin — 2 840
deputați.

Votarea a avut loc

tica". Pe tablourile lu
minoase de comandă, 
încadrate de un păien
jeniș de cabluri, poți 
citi indicațiile de utili
zare in limbile româ
nă și arabă.

Cu ocazia recepțio- 
nării lucrării, ministrul 
algerian al poștelor și 
telecomunicațiilor, Said 
Ait Messaoudene, a- 
dresindu-se specialiș
tilor români de la în
treprinderea „Telecon- 
strucția", care au mon

ta prevederile acordului de la Cairo, 
acord datînd din 1969 și care, după 
cum se știe, prevede unele restricții 
în mișcarea membrilor organizațiilor 
palestinene de rezistență. Sadat a 
apreciat că un acord asupra încetă
rii ostilităților în Liban ar trebui să 
prevadă, de asemenea, crearea unei 
forțe arabe de urgență care să aibă 
misiunea de a asigura respectarea în
cetării focului și supravegherea apli
cării acordului de la Cairo.

Ca semne pozitive sînt considerate 
și întrevederile pe care președintele 
Siriei, Hafez El Assad, le-a avut suc
cesiv cu președintele Egiptului, An
war El Sadat, și cu președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat.

Pe de altă parte, potrivit agenției 
France Presse, Siria și Egiptul, care 
își rechemaseră ambasadorii în iunie 
1976, au hotărît să reia relațiile di
plomatice normale, începînd de sîm- 
băta viitoare. ★

în ce privește situația din Liban, 
au avut loc, din păcate, noi lupte în 
cursul zilei de ieri. Potrivit agenției 
palestinene WAFA, puternice schim
buri de focuri s-au produs în zonele 
Abou Haidar, Badta și Hamra din 
Beirut. *

BEIRUT. Agențiile Reuter și Fran
ce Presse au transmis că armata is- 
raeliană a lansat, simbătă după-a- 
miază, un atac împotriva sectorului 
de frontieră din zona localității Ha- 
nine, in sudul Libanului.

Atacul a fost precedat de un in
tens bombardament de artilerie. S-a 
anunțat, de asemenea, că „forțele 
comune" (palestineano-progresiste) 
au ripostat.

in condițiile avîntului 
întrecerii socialiste în 
cinstea acestui im
portant eveniment 
politic, ale succeselor 
obținute de numeroase 
colective de muncă.

Opțiunea electorală 
a majorității covirși- 
toare a populației 
R. D. Germane a ilus
trat, odată mai mult, 
voința sa hotărîtă de 
a traduce în viață 
programul construc
tiv trasat de cel de-al 
IX-lea Cpngres al 
P.S.U.G. pentru edi
ficarea în continuare 
a societății socialiste 
dezvoltate.

C. VARVARA

tat centrala intr-un 
timp record de 5 luni, 
și specialiștilor alge
rieni de la Direcția 
regională a telefoa
nelor, care au preluat 
in folosință complexe
le ei echipamente, re
leva calitatea echipa
mentelor românești, 
inalta competentă pro
fesională a muncitori
lor și tehnicienilor 
noștri, care au asigu
rat execuția ireproșa
bilă a acestui prim o-

GENEVA 18 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva conti
nuă lucrările celei de-a XVl-a se
siuni a Consiliului pentru comerț șt 
dezvoltare al U.N.C.T.A.D.

In cadrul dezbaterilor au fost abor
date cu precădere aspecte concrete 
privind îmbunătățirea funcționării 
U.N.C.T.A.D. în vederea punerii în 
practică a deciziilor adoptate la cea 
de-a IV-a Conferință de la Nairobi, 
a creșterii rolului acestei organizații 
în instaurarea unei noi ordini eco
nomice in lume. Au fost dezbătute, 
de asemenea, probleme privind trans
ferul de tehnologie, transporturile 
maritime etc.

Luînd cuvîntul Ia punctul de pe or
dinea de zi privind „aspectele comer
ciale ale dezarmării", reprezentantul 
român a subliniat că dezarmarea se 
impune astăzi ca parte integrantă a 
eforturilor generale ale comunității 
internaționale pentru stabilirea unei 
noi ordini economice în lume. Cursa 
înarmărilor constituie un obstacol 
pentru dezvoltarea economică a tu

În Tailanda continuă represiunile 
antidemocratice

BANGKOK. — Autoritățile mili
tare tailandeze au continuat acțiu
nile represive îndreptate împotriva 
forțelor de sțînga — relatează agen
ția Associated Press. Citind un pur
tător de cuvînt oficial, agenția in
formează despre noi acțiuni poliție
nești soldate cu arestarea a sute de 
persoane, printre care se află oameni 
politici, ziariști, studenți și lideri sin
dicali.

Au fost arestați și membri ai u- 
nor organe administrative locale, a- 
cuzați că au legături cu Partidul Co
munist din Tailanda.

Pe de altă parte, după așa-numi- 
tul „Decret 22", adoptat săptămîna 
trecută, care anulează numeroase 
drepturi și libertăți democratice, 
stipulînd, între altele, arestarea „ori
cărei persoane care se face vinova
tă de tulburări", junta militară a dat 
publicității o nouă lege, în baza că
reia autoritățile sînt împuternicite să 
declare unele regiuni „zone de pe
ricol comunist" și să interzică ori
cărei persoane să trăiască în sec
toarele respective. Noua lege preve
de pedepse cu închisoarea, fără ju-

Convorbiri 
sovieto-mongole

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Moscova au început, luni, convorbi
rile sovieto-mongole. După cum in
formează agenția T.A.S.S., din partea 
sovietică la convorbiri participă 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. N. Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem, Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, iar din partea mongo
lă Jumjaaghiin Țedenbăl, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, și Jambin 
Batmunh, președintele Consiliului de 
Miniștri.

biectiv al colaborării 
româno-algeriene în 
domeniul telecomuni
cațiilor.

Centrala telefonică 
automată din orașul 
Arba, care servește 
alte patru localități 
din apropiere — Mef- 
tah. Bougara. Khemis 
și Oueld Moussa — 
este una dintre cen
tralele care urmea
ză a fi montate in anii 
viitori in diferite loca
lități Turale si urbane

Dezvoltarea extracției britanice 
de petrol din Marea Nordului

O știre sosită de la 
centrul de explorări 
din sectorul britanic al 
Mării Nordului arată 
că resursele petroliere 
submarine sînt aici cu 
25 la sută mai mari de- 
cît s-a anticipat. A- 
ceasta este, după cum 
scrie „Guardian", „cea 
mai încurajatoare ves
te din domeniul econo
miei in ultimele săptă- 
mini".

întreaga presă lon
doneză anunță in pri
mele pagini cu titluri 
mari datele oficiale re
feritoare Ia intensifica
rea producției și ex
tracției de petrol din 
Marea Nordului. După 
cum se știe, în calcu
lele și măsurile guver
nului Callaghan de re
dresare a economiei, 
petrolul și veniturile 
realizate pe această 
cale ocupă un loc deo

din Algeria. în curind 
va începe montajul 
celei de-a doua cen
trale telefonice auto
mate, de la Kemis El 
Khechna. tot în Atla- 
șii Tellieni.

Uzina bucureșteană 
„Electromagnetica" este 
prezentă in Algeria și 
prin centrale telefoni
ce automate care se 
montează in întreprin
deri. Totodată, spe
cialiștii români in do
meniul telecomunicați
ilor acordă asistență

sebit de important. 
„încă de pe acum, 
scrie „Times", petrolul 
reprezintă principala 
speranță in reducerea 
deficitului balanței de 
plăți a țării".

Potrivit aprecierilor 
oficiale, producția de 
petrol a țării va atinge 
40 de rpilioane tone a- 
nul viitor, iar in 1980 
se va apropia sau chiar 
va depăși 100 milioane 
tone. Numai sectorul 
Forties va da circa 
450 000 barili pe zi, 
ceea ce înseamnă un 
sfert din actualul con
sum. In acest fel, Ma
rea Britanie nu numai 
că își va satisface în 
curînd necesarul de 
petrol din producția 
internă, dar, totodată, 
va intra in rîndul ță
rilor exportatoare. Se 
așteaptă, scrie „Finan
cial Times", ca pînă in

turor statelor, generează inflație și 
dezechilibrul balanțelor de plăți, 
creează bariere împotriva transferu
lui de echipament și tehnologie, îm
piedică dezvoltarea schimburilor co
merciale între națiuni și conduce la 
risipirea resurselor umane și mate
riale.

în același timp, continuarea cursei 
înarmărilor este total incompatibilă 
cu eforturile depuse în prezent pen
tru așezarea relațiilor internaționale 
pe baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, a neamestecu
lui in treburile interne, egalității de
pline in drepturi, nerecurgerii la 
forță. >

Reafirmînd poziția țării noastre 
privind necesitatea adoptării de mă
suri economice in domeniul dezarmă
rii și urmările favorabile ale aces
tora pentru dezvoltarea popoarelor, a 
fost amintit programul de dezarmare 
propus de România în documentul 
privind poziția țării noastre în pro
blemele dezarmării prezentat Adună
rii generale a O.N.U.

decată, pentru persoanele care sînt 
găsite în regiunile supuse interdic
ției. Observatorii arată că această le
gislație se inspiră din măsurile adop
tate de regimul saigonez în perioa
da războiului din Vietnam și care, 
după cum se știe, s-au dovedit fa
limentare.

Potrivit aceleiași agenții, autorită
țile de la Bangkok au luat măsuri 
pentru internarea în lagăre de con
centrare a unui număr de 7 000 de 
vietnamezi rezidenți în Tailanda.

Apel al P. C. German 
la unitatea forțelor 

democratice
BONN. — In raportul prezentat de 

președintele P.C. German, Herbert 
Mies, la cea de-a 4-a plenară a con
ducerii P.C. German, de la Diissel- 
dorf, se subliniază că politica exter
nă a R.F.G. trebuie să fie determi
nată de interesele destinderii și co
laborării. R.F.G. trebuie să respecte 
cu strictețe principiile Actului final 
al Conferinței general-europene, să 
aducă un aport concret la lupta pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
pentru dezarmare.

H. Mies a chemat toate forțele de
mocrate din R.F.G. la unitate și luptă 
pentru interesele vitale ale popu
lației vest-germane.

In comunicatul adoptat la înche
ierea plenarei sînt trasate sarcinile 
partidului după alegerile parlamen
tare și comunale — o atenție deose
bită fiind acordată problemelor luptei 
partidului pentru interesele oameni
lor muncii și funcționarilor, apără
rii drepturilor sociale și democratice 
— și se lansează chemarea la des
fășurarea unei campanii active pen
tru întărirea P.C. German, pentru a- 
tragerea de noi membri in rindurile 
sale.

tehnică in Algeria 
pentru executarea de 
studii și proiecte le
gate de modernizarea 
și dezvoltarea rețele
lor telefonice ale ora
șelor Alger, Oran, 
Constantine și Annaba, 
lărgind astfel aria co
laborării dintre cele 
două țări și popoare 
prietene.

Mircea 
S. IONESCU

Alger

1980 „cîștigul general 
adus țării de petrolul 
din Marea Nordului să 
fie de 17 600 milioane 
lire". „Petrolul din 
Marea Nordului, a de
clarat ministrul ener
giei. Anthony Wedg- 
wool Benn, aduce o 
importantă contribuție 
la imbunătățirea si
tuației economiei bri
tanice".

In conformitate cu 
hotărirea adoptată de 
guvernul laburist, 51 
la sută din rezervele 
de petrol și gaze afla
te în sectorul britanic 
al Mării Nordului vor 
reveni Corporației na
ționale de stat a petro
lului, recent înființată.

N. PLOPEANU
Londra

Schimb de păreri. La invi- 
tația Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Ungare, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut, in perioada 13—17 oc
tombrie, convorbiri cu Istvan Roska, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Ungare. S-a efectuat 
un schimb de păreri în legătură cu 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării relațiilor dintre România și 
Ungaria, precum și asupra unor pro
bleme internaționale actuale. Oaspe
tele a fost primit de Frigyes Puja, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare.

încheierea convorbirilor 
polono-franceze. Edward Gi-- 
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și președintele Franței, Valery Gis- 
card d’Estaing, au avut, la Varșovia, 
convorbiri în cursul cărora au exa
minat relațiile bilaterale și au pro
cedat la un schimb de păreri în pro
bleme internaționale de interes re
ciproc — se arată în comunicatul cu 
privire la vizita particulară efectua
tă in R. P. Polonă de președintele 
Franței. în perioada 15—17 octombrie. 
După cum transmite agenția P.A.P., 
în cadrul convorbirilor a fost expri
mată dorința celor două părți de a 
adînci și extinde colaborarea eco
nomică bilaterală.

Obiectivele de luptă 
ale comuniștilor italieni

ROMA 18 — Corespondentul Ager
pres transmite : Luni au început la 
Roma lucrările plenarei comune a 
Comitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Control ale Partidului 
Comunist Italian. La primul punct 
al ordinii de zi, secretarul general 
al P.C.I. Enrico Berlinguer, a pre
zentat raportul : „Linia și obiectivele 
de luptă ale P.C.I. in fața crizei eco
nomice și politice a țării".

Ignacio Gallego, membru 81 
Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Spania, care s-a reîn
tors in patrie luna trecută, după 40 
de ani de exil, a fost arestat de po
liția din orașul spaniol Jaen — trans
mite agenția Reuter. Se precizează 
că Gâlîego s-a întors în țară cu acor
dul guvernului și că a primit autori
zația să locuiască la Madrid.

Candidatură. Ambasadorul 
mexican la Națiunile Unite, Roberto 
de Rosenzweig Diaz, a fost împuter
nicit să anunțe că președintele Mexi
cului, Luis Echeverria, al cărui man
dat de șef al statului expiră în de
cembrie a.c., „va candida la funcția 
de secretar general al O.N.U.".

Cel de-al doilea tur de 
SCrUtîn 31 Ede£erdor de delegați in 
Adunările municipale ale puterii 
populare din Cuba s-a desfășurat du
minică. în 2 837 de circumscripții 
electorale, peste 2,8 milioane de ce
tățeni și-au desemnat reprezentanții 
în organele municipale ale puterii, 
din' rîndul acelora care, in primul 
tur de scrutin, de la 10 octombrie, au 
întrunit numărul cel mai mare de 
voturi.

Președintele libian, Moa- 
mer El Geddafi, a sosit la Bangui în
tr-o vizită oficială în Republica Cen- 
trafricană.

Revalorizarea mărcii vest-germane și „caruselul" 
crizei monetare

în urma unei reuniuni de urgență, desfășurată Ia Frankfurt, cu 
participarea unor miniștri de finanțe și guvernatori ai băncilor cen
trale din țările membre ale Comunității economice vest-europene 
(C.E.E.), marca vest-germană a fost revalorizată cu 2 Ia sută, în timp 
ce coroana suedeză și cea norvegiană au fost devalorizate cu cite un 
procent, iar coroana daneză cu 4 Ia sută.

După cum se știe, țările comuni
tare aplică de mai multă vreme un 
sistem de fluctuare concertată a mo
nedelor lor pe piață, în funcție de 
cerere și ofertă, fără a se depăși 
insă o marjă de 2,25 la sută, situa
ție cunoscută sub expresiva denu
mire de „șarpe monetar". Or, potri
vit explicațiilor furnizate de experți, 
pe piețele monetare din R.F.G. au 
fost declanșate puternice atacuri 
speculative, determinate de pre
schimbarea în mărci a monedelor 
aflate în declin. De asemenea, pen
tru susținerea sistemului „șarpelui 
monetar", Bundesbank a fost nevoită 
să efectueze cumpărări de monede 
„fragile" și să împiedice astfel scă
derea cursului acestora sub limitele 
prevăzute. Ca urmare, rezervele fe
derale în devize străine au sporit — 
numai în cursul primei săptămîni a 
lunii octombrie — cu o sumă echi
valentă de 2,5 miliarde mărci, um- 
flînd masa monetară globală aflată 
în circulație, la ora actuală, în 
R.F.G. pînă la 96,7 miliarde mărci 
(față de 84,5 miliarde la finele anu
lui trecut) — nivel menit să accele
reze într-o proporție alarmantă pro
cesul inflaționist.

Revalorizarea mărcii, adică „scum
pirea" oficială a acesteia în ra
port cu alte monede, este menită 
să descurajeze, pe plan financiar, 
afluxul de capitaluri străine pe piața

Nadia Comaneci 
pe ecranele 

nipone
TOKIO 18 (Agerpres). — So

cietatea japoneză de televiziune 
„Tokyo Broadcasting System" a 
transmis duminică scara o emi
siune de aproape o oră consa
crata triplei campioane olimpice 
Nadia Comăneci și echipei de 
gimnastică a României partici
pante la Olimpiada de la Mont
real. Prezentind-o pe Nadia Co
măneci împreună cu colegele 
sale, la școală. Ia antrenamente 
și in familie, comentatorii e- 
misiunii au subliniat condițiile 
excelente de care se bucură ti
nerele gimnaste. Aprecierile e- 
logioase pentru măiestria gim
nastelor noastre au fost ilustra
te de secvențe prezentind exer
cițiile Nadiei Comăneci și Teo
dorei Ungureanu la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

La Phenian 3 avut ,oc 0 adu* 
nare consacrată celei de-a 50-a ani
versări a creării Uniunii pentru do- 
borîrea imperialismului, prima orga
nizație revoluționară comunistă din 
Coreea — relatează agenția A.C.T.C. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, premier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, a 
relevat meritele deosebite ale se
cretarului general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, în crea
rea și conducerea uniunii, precum șl 
rolul acestei organizații în dezvolta
rea revoluției coreene.

Frig și furtuni în diverse 
regiuni ale Europei

Vremea a cunoscut 
o bruscă înrăutățire in 
diverse zone ale Euro
pei, unde de cîteva 
zile se înregistrează 
furtuni puternice, pe 
fondul unei scăderi ac
centuate a tempera
turii, semnalindu-se 
insemnate pagube.

In timp ce in depar
tamentul Cantal, din 
centrul Franței, aveau 
loc, simbătă, primele 
căderi de zăpadă din 
acest an (in unele 
locuri la altitudini mai 
inalte stratul a ajuns 
la 20 centimetri, blo- 
cind circulația pe șo
sele), coasta ailantică 
a tării era răvășită de 
o mare furtună, cu 
grele urmări — un șir 
de naufragii, moartea 
a 13 marinari și dispa
riția altor 30. Petrolie
rul „Boehlen" (apar- 
ținind R.D.G.) a eșuat.

pierzindu-și încărcătu
ra de 10 000 tone, care 
acum amenință țărmul 
Finisterului cu o „ma
ree neagră". In același 
timp, petrolierul „An
dros Antares". sub 
pavilion liberian — 
capacitate 227 000 tone 
— a fost proiectat de 
vint asupra unui dig 
la intrarea in portul Le 
Havre, pierzind și el 
o mare cantitate de ți
ței.

Vinturi suflînd cu o 
viteză de 80 km pe 
oră.(cu rafale ajungind 
la 180 km pe oră) 
s-au abătut in ultime
le 24 de ore asupra 
regiunilor din nordul 
Iugoslaviei. între pa
gubele anunțate se nu
mără distrugerea unei 
antene de televiziune 
la Belgrad, doborirea 
mai multor stllpi de 
susținere a liniilor e-

vest-germană. Pe plan economic 
însă, măsura duce la „scumpirea" 
mărfurilor produse în R.F.G. și deci 
la frînarea exporturilor acesteia. 
„Pentru a salva încă o dată «șarpe
le monetar», scrie agenția France 
Presse, fiecare partener a consimțit, 
totuși, să se sacrifice"...

Pe de altă parte, Wilhelm Hafer- 
kamp, membru al Comisiei C.E.E., a 
apreciat că astfel de măsuri dove
desc divergențele care se mențin în
tre statele membre ale Pieței co
mune în domeniul economic. Comi
sia C.E.E., a precizat el, își exprimă 
regretul că decizia de la Bonn nu a 
fost precedată de consultări cu toți 
ceilalți parteneri din Piața comună.

Potrivit opiniei unor observatori 
occidentali, recentul „tren de măsuri" 
al revalorizării mărcii nu va aduce 
sfirșitul crizei monetare, ci doar o 
perioadă de acalmie. Se precizează, 
in acest sens, că — după lichidarea 
pozițiilor speculative și încasarea 
beneficiilor de către posesorii de 
monedă forte — se vor relua pre
siunile pentru operarea unor noi re
valorizări și devalorizări Așadar, 
este vorba despre un adevărat „ca
rusel" al crizei monetare, cu impli
cații complexe — cind pe un front, 
cind pe altul — în economiile occi
dentale.

Viorel POPESCU

La Tîrgul internațional 
de Ia Bagdad,a£lat 13 cea de a 
XIII-a ediție, a fost organizată „Ziua 
României". Cu acest prilej, pavilionul 
țării noastre, în care sînt expuse o 
gamă largă de produse, remarcindu-se 
cele ale industriei constructoare de 
mașini și industriei ușoare, a fost 
vizitat de ministrul irakian al comer
țului exterior, Hikmat Al Azawi.

Biroul Politic al c c a,Part‘- 
dului Celor ce Muncesc din Repu
blica Socialistă Vietnam a adoptat 
o rezoluție cu privire la sarcinile ar
matei populare de eliberare în ope
ra de edificare a economiei țării, tn 
hotărîre se arată că pregătirea de 
luptă și participarea la activitățile 
economice reprezintă sarcini strate
gice pe termen lung ale armatei.

La invitația parlamentu
lui greC 0 de'eSat’e 3 Adunării
R.S.F. Iugoslavia, condusă de Kiro 
Gligorov, președintele Adunării, a 
sosit la Atena într-o vizită oficială.

„Cosmos-860" -satelit art’- 
ficia! al Pămîntului — a fost lansat 
în Uniunea Sovietică.

Premiile Nobel pentru fi
zică și chimie. Academia regală 
de științe a Suediei a hotărît să a- 
corde premiul Nobel pentru fizi
că pe anul 1976 savanților ame
ricani Burton Richter, de la Cen
trul de acceleratori nucleari Stan
ford (California), și Samuel C. C. 
Ting, de Ia Institutul de tehnologie 
din Massachusetts (M.I.T.), pentru 
„lucrări de pionierat în descoperirea 
unor particule elementare £rele de 
un tip nou". Premiul Nobel pentru 
chimie a fost decernat profesorului 
William Lipscomb, de la Universita
tea Harvard (S.U.A.), pentru lucră
rile sale asupra structurii compușilor 
borului cu hidrogenul.

lectrice și a unei ma
carale de mare capa
citate, avarierea de 
mașini pe șosele, smul
gerea de copaci și a- 
coperișuri. In estul 
tării, unde au căzut 
ninsori și temperatu
ra a coborit sub 3 
grade, o serie de loca
lități au rămas fără 
lumină electrică din 
cauza ruperii liniilor 
de inaltă tensiune. 
Schimbarea vremii a 
intrerupt lucrările a- 
gricole și a cauzat 
daune culturilor. Pe 
Dunăre și Sava s-a 
oprit circulația nave
lor.

Un veritabil uragan 
a afectat, incepind de 
simbătă, și teritoriul 
Poloniei, provocind a- 
varierea mai multor 
linii de curent electric 
in regiunile din cen
trul și estul tării.

Intense consultări 
în problema rhodesiană

După anunțarea amînării de la 25 
la 28 octombrie a debutului conferin
ței de la Geneva privitoare la viito
rul constituțional al Rhodesiei, au 
continuat în ritm intens consultările 
vizînd prezenta la proiectata confe
rință a delegațiilor din partea po
porului Zimbabwe. La Lusaka, capi
tala Zambiei, unde s-au reunit pre
ședinții Tanzaniei — J. Nyerere. Mo- 
zambicului — S. Machel, Botswanei 
— S. Khama și Zambiei — K. Kaun- 
da, împreună cu lideri ai mișcării de 
eliberare a poporului Zimbabwe — 
J. Nkomo, R. Mugabe și A. Muzorewa 
T- a fost abordată. în esență, proble
ma căilor de unificare a ty^tel'' 
mișcări în perspectiva apropiatei on- 
ferințe.

Ulterior, J. Nkomo a plecat spre 
Nairobi, unde a avut, luni, convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului ke- 
nian asupra evoluțiilor în problema 
rhodesiană. Intr-o declarație a Mi
nisterului de Externe al Kenyei se 
arată că guvernul acestei țări sprijină 
realizarea unității diferitelor grupări 
ale mișcării de eliberare Zimbabwe. 
La rîndul lor, R. Mugabe și Muzo
rewa au avut, ieri, Ia Lusaka, con
vorbiri cu Denis Grennan, consilier 
la Foreign Office.

Totodată, agențiile de presă infor
mează că Marea Britanie a invitat 
pe N. Sithole. lider al Z.A.N.U., ia 
conferința de la Geneva.

Pe de altă parte, reuniți luni la 
Luxemburg, miniștrii de externe ai 
țărilor Pieței comune au salutat ini
țiativa de convocare a conferinței 
care, după cum se știe, și-a propus 
să examineze problema constituirii 
unui guvern de tranziție menit să 
asigure transferul puterii către ma
joritatea de culoare din Rhodesia.

• INFLAJIA Șl BOM
BOANELE. Inflația a deve
nit atit de galopantă In Italia, 
iar banii își diminuează atit de 
rapid valoarea, îneît presele de 
bătut monede nu mai pot face 
față cererilor pieței. Statisticile 
arată că în ultimii 15 ani au 
fost bătute cu 6 miliarde de 
monede de 50 și 100 de lire mai 
puțin decît era nevoie. Auto
ritățile au comunicat că nu 
există perspective ca această si
tuație să se modifice. „înlocui
tori" ca bomboanele sau tim
brele poștale vor continua, in 
consecință, să fie pe larg folo
siți in comerț.

• DEȘTEPTĂTORUL 
DIN CABINA 237. La 86 
de ani, englezoaica Sheila Mit

chell avea de gînd să facă o 
incursiune în adincurile Mării 
Egee, undeva in preajma insu
lei Kea. Motivul ? De ordin 
sentimental : ea spera să recu
pereze ceasul deșteptător din 
cabina 237 a vasului englez 
„Britannic" în care stătea, cind 
a intervenit scufundarea navei, 
in locul amintit. în 1916. pe vre
mea primului război mondial. 
Epava lui „Britannic" — trans
atlantic in genul faimosului „Ti
tanic", transformat. în timpul 
războiului, in navă-spital — a 
fost recent cercetată de echipa 
de scafandri a comandantului 
Cousteau. Pentru a lămuri îm
prejurările scufundării navei, 
Cousteau a lansat un apel even
tualilor supraviețuitori — nu
mai 21 din cele 1 061 de persoa
ne aflate atunci la bord au pie
rit — pentru a-i da o mină de 
ajutor. Fostă infirmieră pe

„Britannic", venerabila engle
zoaică a răspuns prompt ; do
rind insă să coboare în adincuri, 
ea a trebuit să se dea bătută, 
vîrsta spunîndu-și cuvîntul...

• UN NOU COM
BUSTIBIL - IN PROBĂ. 
Luni a fost dat startul. în Bra
zilia, într-o cursă de aproape 
8 000 de kilometri a trei auto
turisme care vor folosi un com
bustibil inedit — hidrat de al
cool etilic. Acesta e considerat 
ca un substitut promițător pen
tru combustibilul tradițional, 
benzina. In itinerarul celor trei 
vehicule — Dodge. Volkswagen 
și Xavante — intră și o porțiune 
de circa 1 500 kilometri cu drum 
de țară. Scopul acestui raliu 
este acela de a dovedi compa
tibilitatea noului combustibil cu 
motoarele clasice.

• INTR-UN MAGA
ZIN DE DISCURI. Iubitorii 
muzicii clasice din New York au 
avut, deunăzi, o plăcută surpri
ză: pentru prima dată în cariera 
sa. reputatul pianist Vladimir 
Horowitz se afla intr-un maga
zin de discuri pentru a da auto
grafe pe coperta-plic a unor re
cente înregistrări ale sale. 
„Mi-am propus ca de acum în
colo — a declarat marele pia
nist — să țiu prezent în maga
zine nu numai prin discuri, ci 
și prin propria-mi persoană 
pentru a contribui la menține
rea trează a interesului față de 
muzica clasică". Or, cumpărăto
rii au luat literalmente cu asalt 
magazinul — sute și sute, prin

tre care numeroși tineri. Un 
episod care arată cît de lipsite 
de temei sint afirmațiile în le
gătură cu „criza muzicii cla
sice".

• VESTIGII MERO- 
VINGIENE. în apropierea 
Parisului, la Vicq, s-a descope
rit cea mai mare concentrare 
de morminte din epoca mero- 
vingiană (481—751). Descoperi
rea s-a datorat unei întîmplări, 
respectiv, unor săpături pentru 
fundația unei clădiri. în afară 
de schelete, din care mai multe 
depășesc 2 metri lungime, ceea 
ce infirmă părerile despre talia 
oamenilor de acum 12 secole, 
arheologii nu au; găsit decit pu
ține obiecte, ceea ce-i face să 

aprecieze că cimitirul a fost 
prădat in mai multe rînduri 
de-a lungul istoriei.

® BALENE ÎN MEDI- 
TERANA. Un număr de cinci 
balene cîntărind cîte 30 tone 
fiecare au fost prinse în Marea 
Mediterană. la o distanță de 5 
km de insula Capri. Este pen
tru prima oară în decurs de 20 
de ani, după cum precizează 
agenția italiană de presă 
A.N.S.A.. cind balene de ase
menea dimensiuni „se rătăcesc" 
în această mare.

® PROCESUL „FAR
FURIILOR ZBURĂTOA
RE". Pînă nu de mult prieteni, 
Karl Veit și August Wârner 
sînt astăzi adversari înverșu

nați și părți într-un proces care 
urmează a se judeca la Frank
furt pe Main. Obiectul litigiului: 
„farfuriile zburătoare"... Primul 
susține că acestea ar veni de pe 
alte planete, cu intenția de... a 
ajuta omenirea să se salveze de 
la distrugere ; celălalt pretinde 
că, dimpotrivă, „farfuriile" por
nesc de la niște baze uriașe din 
interiorul Terrei, aflate în stă- 
pînirea unor ființe dornice să 
facă rău pămîntenilor. în con
secință, îl acuză pe fostul său 
amic că, prin intermediul teo
riilor sale^ abate atenția oame
nilor de la „primejdia" care îi 
pîndește. Dovedind mult umor, 
procurorul șef din Frankfurt pe 
Main, Heinz Amberger, a decla
rat in legătură cu cazul în spe
ță : „Regretăm că nu dispunem 
de „farfurii zburătoare" pentru 
a le trimite să facă cercetări.,.".

• O ORGĂ ELEC
TRONICĂ realizată pentru 
uzul școlilor de muzică la Aber
deen (Scoția) este prevăzută cu 
un dispozitiv special care per
mite înregistrarea automată pe 
bandă a bucăților executate. 
Compararea benzii cu o altă 
bandă-etalon, îi ajută pe elevi 
să-și corijeze rapid greșelile de 
interpretare.

• PLOMBE CU MU
ZICĂ. Numeroase încercări 
întreprinse în clinici dentare 
din R. F. Germania au dovedit 
că sensibilitatea pacienților se 
reduce in mod apreciabil pe un 
fond muzical. O succesiune de 
sunete melodioase, suprapu- 
nîndu-se neplăcutului zgomot al 
bormașinii, are ca efect distra
gerea atenției pacientului.
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