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AU ÎNDEPLINIT
PLANUL PE 10 LUNI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 

vor face o vizită de stat în Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu vor efectua, la Invitația 
Maiestății Sale regina Elisabeta a 
Il-a și a Ducelui de Edinburgh, o vi

zită de stat !n Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, în peri
oada 13—16 iunie 1978.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

al agriculturii noastre socialiste
pentru ln- 
hotărlrilor 
partidului. 
Congresul 

dezvoltarea unei 
de

„Ziua recoltei". înscrisă în calen
darul sărbătorilor noastre tradițio
nale, a constituit și în acest an un 
prilej de înaltă prețuire a hărniciei 
oelor ce muncesc pămîntul si îl spo
resc necontenit rodnicia, a tuturor 
celor care contribuie la creșterea 
producției agricole, un. prilej de an
gajare fermă a milioanelor de oa
meni al muncii de la sate 
deplinirea neabătută a 
Congresului al Xl-lea al 
a Programului adoptat de 
țărănimii privind
agriculturi moderne. Intensive.
Înaltă productivitate, astfel ca aceas
tă ramură de bază 
a economiei să-și 
sporească contri
buția la creșterea 
avuției naționale, 
la progresul gene
ral al țării, la ri
dicarea bunăstării 
întregului popor.

Ne sînt proas
pete In memorie 
aprecierile elo
gioase făcute de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In cu- 
vlntarea rostită la 
marea adunare 
popular* din Pi
tești, la adresa 
celor care, prin 
munci asiduă și 
pricepere, reușesc 
să obțină recolte 
tot mai mari, în
demnul Insufleți- 
tor adresat oamenilor muncii de pe 
ogoare de a face totul pentru ca, pin* 
In 1980, toate cele peste 5 000 de flori 
— adică toate unitățile cooperatiste 
și agricole de stat — să Înflorească 
aslgurind o producție toi mai îmbel
șugată, progresul mal. rapid al agri
culturii noastre socialiste.

Rezultatele obținute in primii doi 
ani ai cincinalului actual — perioa
dă in care s-a realizat, față de pro
ducția medie din cincinalul trecut, un 
spor de aproape 4 milioane tone de 
cereale anual — dovedesc cu priso
sință că sarcina pusă de conducerea 
partidului in fata oamenilor muncii 
din agricultură poate fi îndeplinită 
cu succes. Aceasta ilustrează in mod 
elocvent Justețea politicii agrare a 
partidului nostru, care pornește de 
la adevărul bine cunoscut că sporirea 
în ritm rapid a producției agricole 
reprezintă o necesitate de prim ordin 
pentru satisfacerea din oe în ce mai 
bine a cerințelor de consum ale 
populației, precum si de' materii pri
me destinate industriei.

Avem un program unitar privind 
dezvoltarea agriculturii noastre în 
actualul cincinal, cunoaștem căile 
prin care se va acționa pentru înde
plinirea lui : extinderea mecanizării 
și a irigațiilor, folosirea unor canti
tăți sporite de îngrășăminte chimice.

generalizarea în practică a cuceriri
lor științei, a tehnologiilor moderne. 
Problema esențială este să se acțio
neze ferm pentru înfăptuirea a- 
cestul program, sarcină subliniată 
pe larg de secretarul general al 
partidului și cu prilejul „Zilei recol
tei" din acest an. Agricultura dispu
ne de o bază materială tot mai pu
ternică. rezultat al dezvoltării indus
triei construcțiilor de mașini si a ce
lei chimice. Această bază materială 
se dezvoltă șl modernizează neînce
tat. în cadrul expoziției „Realizări și 
perspective ale agriculturii argesene" 
au fost prezentate noi utilaje agri-

șl disciplină riguroasă în efectuarea 
la timp și de calitate a tuturor lu
crărilor. Și, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, este ne
cesar, totodată, să se acorde mai 
multă atenție problemelor de efi
ciență economică, reducerii cheltuie
lilor materiale de producție. în acest 
fel, va spori contribuția agriculturii 
la dezvoltarea avuției țării, la creș
terea venitului național. A obține 
producții mari cu cheltuieli cit mai 
reduse este și In interesul oamenilor 
muncii din agricultură, deoarece pe 
această bază își vor spori 
priile lor venituri,

Județul Mehedinți
Oamenii muncii din județul . 

Mehedinți au îndeplinit marți 
planul pe zece luni la producția 
globală industrială. Timpul cîș- 
tigat datorat în cea mai mare 
parte creșterii productivității 
muncii, indicator ale cărui pre
vederi în primele trei trimestre 
au fost depășite cu 1,7 la sută, 
permite muncitorilor, maiștrilor 
și inginerilor din acest județ 
să livreze suplimentar economiei 
naționale mai mult de 270 mi
lioane kilowați-oră energie elec
trică, importante cantități de 
cherestea, țesături din bumbac 
și confecții din textile și alte 
produse (Agerpres).

Ministrul comerțului al Turciei
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„Viața a demonstrat că numai marea agri- 
socialistă, mecanizată și chimizată, 
pe cele mai înaintate cuceriri ale 
agricole, poate asigura sporirea con- 
producției agricole, ridicarea bună-

cultură 
bazată 
științei 
tinuă a 
stării țărănimii, îmbunătățirea continuă a a 
provizionării populației, creșterea contribu 
ției agriculturii la dezvoltarea generală a pa
triei noastre socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din cuvîntarea rostita cu prilejul „Zilei recoltei")

cole de mare productivitate, care vor 
asigura mecanizarea complexă a 
proceselor de producție din agricul
tură; La acestea se adaugă extinde
rea irigațiilor pe 3 milioane de hec
tare pină In 1980 și folosirea unor 
cantităti sporite de îngrășăminte chi- 

‘ mice. Există, așadar, condiții ca. in 
actualul cincinal, muncii din agricul
tură să 1 se imprime tot mai mult 
un caracter industrial șl. pe această 
bază, să se asigure o productivitate 
mai Înaltă, cantități tot mal mari de 
produse agroalimentare.

îndeplinirea importantelor sarcini 
stabilite de programul privind dez
voltarea agriculturii in actualul cin
cinal — în anul 1980 producția totală 
de cereale va trebui să ajungă la 
peste 24 milioane tone, iar zootehnia 
să realizeze 40 la sută din întreaga 
producție agricolă — depinde in mă
sură hotăritoare de munca oameni
lor : cooperatori, mecanizatori din 
S.M.A. și I.A.S., specialiști din do
meniul agriculturii, de modul in care 
se acționează în fiecare sat și co
mună pentru folosirea rațională și 
creșterea fertilității pămintului, pen
tru promovarea susținută a cuceriri
lor științei și tehnicii moderne, pen
tru perfecționarea organizării mun
cii, pentru întronarea în fiecare uni
tate agricolă a unui climat de ordine

și pro- 
propria bunăstare. 

Dispunem de 
toate condițiile 
pentru ca în anul 
1978 și în întregul 
cincinal să asigu
răm o dezvoltare 
mai rapidă a tu
turor ramurilor 
agriculturii noas
tre. Și pentru a 
se obține în anul 
viitor o creștere 
substanțială a 
producției agri
cole, este necesar 
să se acționeze 
ferm, incă de pe 
acum, din aceste 
zile de toamnă. 
A fost însămin- 
țată cea mal 
mare parte din 
suprafața desti
nată cerealelor 
de toamnă. în cele 

mal multe locuri executîndu-se lucrări 
de bună calitate. Toate forțele care se 
eliberează de la semănat și recol
tat trebuie concentrate la execu
tarea arăturilor, fertilizarea terenuri
lor sl efectuarea lucrărilor de Îmbu
nătățiri funciare, si in primul rînd 
de extindere a irigațiilor. Sezonul 
rece nu trebuie să fie un anotimp de 
odihnă : prin muncă neîntreruptă 
trebuie să sporim neîncetat fertili
tatea solului si. pe această cale., să 
asigurăm obținerea unor recolte șl 
mai mari.

începe o nouă etapă a Întrecerii 
oamenilor muncii din agricultură. 
Răspunzînd cu însuflețire vibrantei 
chemări adresate de secretarul gene
ral al partidului, întregii țărănimi, 
tuturor lucrătorilor din agricultură, 
cu prilejul „Zilei recoltei", trăgînd 
învățăminte din analiza exigentă și 
responsabilă a activității din acest 
an, să muncim fără preget, cu în
treaga energie, pricepere și dăruire 
pentru ca anul viitor să obținem pro
ducții sporite in toate unitățile, în 
toate sectoarele agriculturii, în inte
resul accelerării progresului econo
mic al țării, ridicării bunăstării țără
nimii, a întregului popor.

Județul Prahova
O producție globală suplimen

tară estimată la peste 650 mi
lioane lei vor Înregistra, la 
Sfîrșitul lunii octombrie, colec
tivele de. oameni ai muncii din 
industria prahoveană. în ce 
privește sarcinile de export 
stabilite pentru perioada ianua- 
rie-octombrie. ele au fost simți
tor depășite. livrindu-se. în 
plus, partenerilor externi — din 
peste 70 de țări — produse în 
valoare de aproape 700 milioa
ne lei valută. (Agerpres).

Județul Satu Mare
Oamenii muncii români, ma

ghiari. germani din Industria 
județului Satu Mare au raportat 
indeplinirea înainte de termen a 
planului producției industriale pe 
zece luni ale anului. Pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie se vor 
realiza suplimentar produse în 
valoare de 200 milioane lei, între 
care: 12 000 mc prefabricate din 
beton, 1 000 mc cherestea, 3 000 
mo uși si ferestre, mobilier din 
lemn în valoare de 40 milioane 
lei. 200 000 mp țesături 
Si tip bumbac. 100 tone 
trate de neferoase ș.a. 
Grumeza).

bumbac 
concen- 

(OctaV

Județul Sibiu
< <Jb.ni .i

Oamenii muncii din unitățile ’ 
Industriei județului Sibiu, ro
mâni. germani, maghiari. vor 
realiza, pînă la finele lunii 
octombrie, o producție globală 
industrială peste plan în va
loare de 450' milioane lei 
Se vor realiza în plus pro
duse ale mecanicii fine și 
opticii in valoare de 10.2 milioa
ne lei, 105 tone mașini și uti
laje, pentru diferite ramuri ale 
economiei, 701 autobasculan
te, 1 926 metri cubi prefabri
cate din beton. 2.1 milioane că
rămizi si blocuri ceramice. 1 137 
metri cubi cherestea. 283 000 
metri pătrați geam tras, 485 tone 
conserve din came. 1 200 hi 
produse lactate proaspete. 337 
tone unt. 412 tone produse za
haroase si altele. (Nicolae 
Brujan);

Acomodarea...
direct productivă
„Am venit aici direct din facultate. Este primul 

meu loc de muncă". Am auzit de nenumărate ori 
aceste cuvinte, rostite de tineri specialiști repartizați 
in producție in cite o uzină și pe care l-am găsit in
tegrați deplin in activitatea productivă. Și i-am văzut 
pasionați de munca lor, de treburile foarte concrete 
ale unui sector de producție. Pasionați, descoperind 
un univers neașteptat si captivant. Și, mai mult, re
de scoperindu-se, parcă, pe sine. Ultimul caz intilnit 
— revelator — este al foarte tinerilor ingineri Vasile 
Preoteasa si Alexandru Rădulescu de la laminorul de 
benzi la cald al Întreprinderii de prelucrare a alumi
niului Slatina. Din facultate — direct aici, ca stagi
ari. Dar nu o stagiatură „de birou" sau de „auxiliari". 
Montarea laminorului — operație extrem de grea și 
importantă — solicita participarea directă și totală a 
fiecăruia dintre puținii specialiști, pe atunci, prezenți 
in colectivul noii secții. Și astfel, celor doi absolvenți 
nu li s-a putut acorda un „timp de acomodare". Au 
primit dintr-o dată răspunderi grele. „Ce-a însemnat
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pentru dumneavoastră acest fapt 7- i-am întrebat 
acum.

Vasile Preoteasa : „Cind am venit, cineva din con
ducerea uzinei ne-a spus -Dacă o să puneți laminorul 
in funcțiune va fi ca și cum ați absolvi a doua fa
cultate». Așa a și fost pentru mine. Am învățat enorm. 
Lucruri care nu se învață la nici o facultate din lu
me. Am învățat să gindesc nu în termenii tehnici din 
buchea cărții, ci în termenii tehnici ai muncii și cu 
răspunderi concrete. Am învățat să organizez un sec
tor de lucru, să planific și să urmăresc, și-am învă
țat cite ceva din cel mai greu și mai important lu
cru : relațiile cu tovarășii de muncă. Am învățat — 
Si asta nu se învață ușor — că tehnica nu este un 
univers abstract ci o necesitate a vieții. Da. cred că 
am luat o notă bună și la absolvirea acestei facultăți".

...A acestei fundamentale facultăți — adaugă repor
terul, gindinduĂe la matura judecată pe care a do- 
bindit-o tinărul inginer, „in focul muncii", ca să fo
losim o formulă consacrată.

Alexandru Rădulescu : „Munca de aici a fost, ca 
să zic așa, in prelungirea pregătirii mele pentru via
ță, ca om. Zile și nopți de muncă, de frămintări, de 
solicitare intelectuală, dar și fizică. Zile și nopți de 
răspundere. Care te maturizează șt te împlinesc ca 
om. Și care îți dezvăluie cine ești cu adevărat".

...Și care împlinește opera de formare a unui om 
adaugă reporterul, gîndindu-se la adincul temei al 
uneia dintre cele mai actuale și mai intense preocu
pări ale partidului nostru privind pregătirea pentru 
viață a tineretului: îngemănarea organică dintre in- 
vățămînt și producție, dintre instruire și viață.

Mlhal CARANFIL
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Colectivul Combinatului petrochimic

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe dr. Agâh Oktay Gii- 
ner, ministrul comerțului al Turciei, 
președintele părții țării sale în Comi
sia mixtă economică turco-română, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
București.

La primire au participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, pre
ședintele părții române în comisia 
mixtă, și Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului.

Oaspetele a fost însoțit de Aykut 
Tiilumen, subsecretar de stat la Mi
nisterul Energiei și Resurselor Natu
rale, și Biilent OztUrkmen, subsecre
tar de stat la Ministerul Comerțului.

A fost de față Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București.

Ministrul turc a transmis președin-

telui Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate din partea 
președintelui Republicii Turcia, Fahri 
S. Koruturk. și a primului ministru, 
Suleyman Demirel, împreună cu 
urări de prosperitate și fericire po
porului român prieten. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis, 
de asemenea, un mesaj de salut și 
prietenie din partea președintelui 
Partidului Republican al Poporului 
din Turcia, Biilent Ecevit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspeți să a- 
dreseze, din partea sa, președintelui 
Fahri S. Koruturk, premierului Su
leyman Demirel, precum și președin
telui P.R.P. din Turcia, Biilent 
Ecevit, cordiale urări de sănătate, iar 
poporului turc prieten urări de pros
peritate și bunăstare.

în timpul întrevederii a fost subli
niată cu satisfacție evoluția pozitivă

a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Turcia, In spiritul 
Declarației comune româno-turce, 
al înțelegerilor șl hotărîrilor stabilite 
cu ocazia întrevederilor la nivel înalt 
de la București și Ankara. Evlden- 
țiindu-se rezultatele fructuoase ale 
actualei sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-turce, s-a relevat că dezvolta
rea continuă a economiilor celor 
două țări oferă, de la un an la altul, 
noi posibilități de colaborare șl coo
perare în producție, permite intensi
ficarea și diversificarea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări. S-a 
exprimat convingerea că raporturile 
româno-turce se vor dezvolta pe 

.mai departe In interesul ambelor po
poare, al cauzei promovării unui cli
mat de bună vecinătate șl conlucrare 
rodnică în Balcani, al securității și 
păcii in Europa șl in întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă de cordialitate.

Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh
Marți. 25 octombrie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh. Rashid Ahmad. în vizi-

tă de rămas bun. la Încheierea mi
siunii sale în România.

Cu ocazia primirii. între președin
tele Nicolae Ceaușescu șl ambasa-

dorul Republicii Populare Bangla
desh a avut loc o convorbire, care 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă cor
dială.
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pentru perfecționarea în continuare a activității în toate domeniile?

Cînd primăria știe să asculte
și să-și apropie oamenii• •
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„Vine într-o zi la 
tractorist de meserie, 
-Uite ce e, tovarășe 
n-am timp să stăm 
treabă de' arde cămașa ne mine, dar 
vino, te rog eu. oe sub seară, la 
capul satului, să-ti arăt ceva si să 
facem noi o faptă să ne pomeneas
că lumea». Ne-âm Intîlnit acolo sea
ra. iar tractoristul mi-a arătat un 
izvor. înainte de a vă povesti ce s-a 
intîmnlat mai departe, trebuie să vă 
spun că la noi, în Bălcești, au fost 
ridicate în ultimii ani cîteva 
blocuri de locuințe, un spital cu 3 
etaje. 40—50 de case cu etaj, o fa
brică de pline, un liceu cu etaj. Iată 
de ce. pentru noi. aprovizionarea cu 
apă devenise o problemă foarte se
rioasă. Era problema nr. 1 a satului. 
Si acum să ne întoarcem la izvorul 
lui Vîlceanu. „Uite, zice el. după cal
culele mele, dacă reușim să captăm 
toată apa aceasta care se irosește de

mine Vîlceanu, 
și-mi spune : 

primar, acuma 
de vorbă ; am

A
în lupta pentru creșterea eficienței economice

0 FRUMOASĂ VÎNĂTOARE DUPĂ...
Să luăm măsuri e- 

nergice, măsuri hotă- 
rîte — sublinia re
cent secretarul gene
ral al partidului — 
pentru a asigura rea
lizarea planului in fie
care unitate, nu nu
mai valoric, ci și fizic, 
la toți indicatorii, atit 
în ce privește produc
tivitatea, cit și bene
ficiile, reducerea chel
tuielilor, punind, desi
gur, accentul corespun
zător și pe calitatea 
producției, pe ridica
rea nivelului ei tehnic.

Cum se acționea
ză, in aceste zile, 
— în lumina indicații
lor secretarului gene
ral al partidului — la 
Combinatul petrochi
mic de la Brazi?

— Oamenii de pe a- 
ceastă puternică plat
formă industrială — 
ne răspunde contabi- 
lul-șef — au lucrat 
bine și rezultatele, evi
dent, sînt pe măsura 
faptei: aproape 100
milioane lei depășire la 
producția marfă; peste 
9,5 milioane lei valută 
la livrări peste plan 
la export; un plus 
substanțial și la indi
catorul productivitatea 
muncii — 103 701 lei pe 
fiecare lucrător in 
parte; In sfirșit, bene
ficiile sint mai «nari 
decît cele planifica
te cu peste 4 milioane 
lei. Un singur indica
tor de eficiență nu a 
fost îndeplinit în în
tregime: CHELTUIE
LILE LA MIA DE 
LEI PRODUCTIE- 
MARFA Trebuie să 
tragem deci neîn-

Cheltuielile materiale de producție
erau depășite cu 4,5 lei; s-au recuperat 3,5;

9

cum se acționează in continuare
tlrziat semnalul de 
alarmă...

Da, harnicii rafinori 
și petrochimiști, cu 
toate rezultatele bune 
obținute, sînt afectați 
de neîndeplinirea sar
cinii de reducere a 
cheltuielilor. Restanța 
măsoară aproape 5 mi
lioane lei. La finele 
primului trimestru s-a 
înregistrat o depășire 
a cheltuielilor la 1 000 
de lei producție- 
marfă de 4,5 lei. A. 
pornit o adevărată o- 
fensivă, organizată de 
comitetul de partid și 
consiliul oamenilor 
muncii In urmări
rea celor... 4 lei și 
jumătate. La bilanțul 
semestrului I s-a vă
zut că hotărîrea și 
acțiunile oamenilor 
(vom vorbi de ele mai 
tirziu), de a încadra 
producția. în cheltuie
lile planificate a dat 
primele rezultate: fu
seseră recuperați 2.5 
lei. Așadar, trebuiau 
continuate eforturile 
pentru recuperarea a 
incă alti 2 lei depășire 
a nivelului cheltuieli
lor, Soluțiile ? Creste-

rea randamentului In 
functionarea instalații
lor. reducerea consu
murilor tehnologice, 
stoparea largheței în 
utilizarea chimicalelor, 
energiei electrice, can
tităților exagerate de 
abur, apă. 
după trei 
un singur 
rămas de 
Leul care 
dreptul rafinorilor și 
petrochimiștilor de la 
Brazi să se bucure 
total de rezultatele 
muncii lor. „La urma 
urmei, ne spunea mais
trul rafinor Ion Luș, 
ne amărăște nu numai 
problema neîncadrării 
în planul de cheltuieli, 
ci și faptul că un leu 
depășire ne face ru
șinea. Nu știu cum 
să vă explic, dar a- 
ceasta este o chestiu
ne de ambiție munci
torească !“

Și cum se manifestă 
ambiția muncitoreas
că ? în fiecare secție 
se acționează în func
ție de rezervele in
terne concrete. Larga 
consultare a colectivu
lui. prin dezbateri in

Și acum, 
trimestre, 

teu a mai 
recuperat, 

nu dă

organizația de partid și 
in grupele sindicale, a 
permis nu numai strîn- 
gerea de i 
extrem de 
se, dar și 
fiecărui om î 
la activitatea 
de reducere a 
rilor. Au 
astfel posibilități de a 
prelucra în plus in in
stalațiile combinatului 
aproape 60 000 tone 
titei si de valorificare 
superioară a unei mari 
cantităti 
primare 
transfer 
unităti.

Importante 
se depun si 
reducerea la 
necesar a consumuri
lor specifice. Prin 
evidenta foarte ri
guroasă. pe fiecare 
obiect si la fiecare loc 
de muncă, a consu
murilor. s-a reușit să 
se obțină o încadrare 
în nivelul planificat 
la 69 de norme, cu 
economii de aproape 7 
milioane lei — si aces
tea. la capitolul ma
terii prime sl mate
riale. Depășiri se în-

propuneri 
valoroa- 

atragerea 
in parte 

directă 
costu- 

rezultat

de 
sosite 

de la i
produse 
! prin 
diverse

eforturi 
pentru 
strictul

UN LEU

urmărire 
a fiecărui 

utilizării 
bănești.

sectoare, 
există și 
toate nor- 

consum.

registrează la 14 nor
me : la utilități — 
energie electrică, abur, 
apă — economiile se 
ridică la 7 milioane 
lei. dar si în acest 
domeniu există încă 
mari rezerve care se 
cer valorificate. Con- 
tabilul-sef. Ion Tudo- 
rancea. ne-a prezentat 
sistemul de 
oe capitole 
consum, a 
fondurilor
„Bugetul de cheltuieli 
— spunea el — este 
defalcat si dat pe 
obiecte la fiecare sec
ție si Instalație. Buge
tul este afișat si ur
mărește săotămînal 
cum se cheltuiesc ba
nii. în 
bineînțeles, 
grafice, cu 
mele de
Maiștrii, șefii de for
mație au dobindit cu
noștințele financiare 
necesare pentru a cal
cula — ca adevărați 
oameni de bancă, evo
luția consumurilor. Pe 
baza situațiilor con
crete. in organizațiile 
de partid se fac ana
lize si acolo unde apar 
influente negative se 
caută rezolvarea lor 
imediată. De altfel, 
trebuie să precizăm că

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a Il-a)

pomană, s-o tragem, adică, oe con
ducte sau oe tuburi prin toată co
muna. scăpăm lumea de-o griiă si 
nici la stat nu mai împrumutăm bani 
pentru o treabă oe care am outea-o 
face singuri". în prima zi de sărbă
toare, invit oamenii din sat și le spun 
despre ce e vorba. Oamenii au fost 
atit de bucuroși să punem în apli
care propunerea făcută de tractorist 
încit chiar de a doua zi s-au așter
nut virtos pe treabă si. urmînd pas 
cu pas planurile lui Vîlceanu. în cî
teva luni ana a aiuns prin toată co
muna. iar zilele acestea o vom dirija 
sore robinete".

La prima vedere, faptul amintit 
poate părea întimplător : un om a 
văzut un izvor și a avut ideea să-l 
folosească. Dar izvoare de avuție sînt 
multe pe teritoriul comunei, așa cum 
și interesul pentru valorificarea lor 
este prezent în atitudinea celor mai 
mulți locuitori ai săi. Este meritul 
primăriei, că știe să-i asculte pe oa
meni, și mai ales să-i antreneze la 
traducerea în viață a propunerilor pe 
care le fac. Ne plimbăm pe șoseaua 
principală. N-ai crede că ești la 
țară. Porniserăm de la hotelul 
comunal spre fabrica de piine. 
„E o unitate modernă, zicea prima
rul. care lucrează în trei schimburi 
si aduce anual comunei o economie 
de sute de mc de lemn, care se ar
deau în testuri în fiecare gospodărie 
si o altă economie. încă si mai mare, 
de timp ne care 11 pierdeau femeile 
noastre lingă cuptor si lingă copaia 
cu cocă".

Mai zicea Ion Ciucă. primarul : 
„Problema pe care noi. comuniștii 
comunei, o dezbatem în toate adu
nările împreună cu toti cetățenii 
este aceea a gospodăririi comunale. 
Am fost în multe schimburi de ex
periență si am învătat multe. Mai 
sint unii care reduc gospodărirea co
munei la elemente (necesare și ele, 
desigur, dar le-aș spune, de suprafa
ță), cum sînt plantarea arborilor și 
sădirea florilor. spoirea fațadelor 
sau văruirea gardurilor. Firește, re
pet, și aceste lucrări sînt necesare, 
dar accentul principal trebuie pus pe 
problemele de fond ; pe gospodă
rirea pămintului. pe dezvoltarea ser
viciilor publice, pe îmbunătățirea a- 
nrovizionării. pe ridicarea nivelului 
de viată al oamenilor. Acum ne pre
gătim de alegeri si e toamnă. Se 
impun cîteva scurte bilanțuri care 
vor arăta clar cum trăiesc oamenii 
în Bălcești. dacă noi am știut sau 
nu să ne gospodărim averea comu
nei. resursele ei locale. în Bălcești. 
trăiesc 8 000 de oameni. Știti cită 
marfă au cumpărat ei de la magazi
nele comunei ? în actuala legislatu
ră. mărfurile desfăcute sînt în va
loare de peste 100 milioane lei. Ca 
să nu mai vorbim de cei 50—60 de 
oameni care în această perioadă 
si-au cumpărat autoturisme sau

c K
noi.care »i-au făciit case, 

chiar valoarea prestațiilor 
cii e mai mare ca In unele ora
șe. Anual se încasează 10—15 mili
oane de lei. Valoarea mărfurilor vîn- 
dute populației și valoarea serviciilor 
oferite sînt doi indicatori care vor
besc si de.sore dezvoltarea acestor 
sectoare, dar mai ales desore veni
turile populației, despre puterea de 
cumpărare a cetățeanului. Și puterea 
de cumpărare a țăranului din Băl- 
cesti e mare, pentru că țăranul din 
Bălcești e bun gospodar.

Din averea comunei se iroseau a- 
nual plantele de pe aproape 200 de 
hectare de pămînt. Era pămlnt mlăș
tinos, în degradare, supus „spălării" 
naturale cu apă și zăpadă. Terenul 
nu se putea asana. Ar fi însemnat să 
se care acolo zeci de mii de metri 
cubi de pămînt. De curînd, unul din
tre cetățeni. Grigore Mazilu. zidar de 
meserie, a avut ideea să lasă toată 
lumea cu sapa și lopata In mină și, 
după un plan întocmit de el. să facă 
un șanț de scurgere de jur împreju
rul terenului cu pricina. într-o 
singură vară a fost salvată re
colta de pe 200 ha. Ce înseamnă 200 
ha pentru o comună ? înseamnă 
(chiar în oondițiile unor recolte mici) 
cel puțin jumătate de milion kg de 
griu sau porumb.

Trăiesc bine oamenii din Bălcești. 
Se autogospodâresc, iar primăria șl 
cetățenii chibzuiesc. analizează toate 
domeniile de activitate, iau împreu
nă măsuri. Acesta este stilul de mun
că al primăriei din Bălcești. Atrage
rea tuturor cetățenilor la conducerea 
treburilor obștești nu e un deziderat, 
ci un fapt concret, curent. încununat 
cu rezultate remarcabile. Acum ce
tățenii au Început, cu cărămidă pro
prie. să-și zidească o casă de cultură. 
Era nevoie de un asemenea lăcaș, 
după cum a fost nevoie de baia co
munală. de un nou magazin univer
sal. de fabrica de pîine și cea de 
mobilă, de secții pentru prefabricate 
și de tinichigerie. Numărul muncito
rilor si intelectualilor din comună e 
mereu în creștere și. treptat, pentru 
cei 2 000 de oameni care lucrează In 
magazine, ateliere, în spital și la fa
brica de pîine vor trebui dezvoltate 
serviciile, piața alimentară, unitățile 
de consum. Bălceștiul devin® treptat 
oraș- agroindustrial, deși pe hartă 
este încă în rîndul comunelor. Hărni
cia acestor oameni este poate mal plas
tic pusă în evidență de produsele pe 
care ei le vînd anual statului. Ima- 
ginați-vă un tren cu 400—500 de va
goane încărcat cu griu. porumb, lap
te. miere, carne, fructe șl legume 
care ia drumul orașelor țării. Este 
rodul muncii care se revarsă asupra 
nivelului lor de viață.

La 
de servi-

Gh. GRAURE

Noi apartamente pentru oamenii muncii
Hunedoara. Peste 370 

de noi apartamente au 
fost puse zilele acestea 
la dispoziția familii
lor de oameni ai mun
cii din Petroșani, Deva, 
Vulcan, Geoagiu. Alte 
465 de apartamente se 
află în stadii avansate 
de finisare, fiind pre
gătite 
date în 
înainte 
cestei

pentru a fi 
folosință încă 

de sfîrșitul a- 
luni. De Ia

începutul anului și 
pină în prezent, în lo
calitățile județului Hu
nedoara s-au mutat 
în locuințe noi peste 
2 770 de familii, iar in 
noile cămine din Deva 
și Simeria 600 de 
muncitori nefamiliști. 
Prefacerile înnoitoare 
petrecute In această 
parte a țării care au 
contribuit la îmbunătă
țirea condițiilor de

viață ale oamenilor 
sînt Ilustrate și de 
faptul că din 1951 și 
pînă în prezent, în Ju
dețul Hunedoara au 
fost construite peste 
116 000 locuințe noi. 
Practic, în prezent, 70 

. la sută din familiile 
hunedorene locuiesc In 
case noi, iar peste 72 
la sută din populația 
Județului trăiește In 
mediul urban. (Sabin 
lonescu).
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| Aleargă cu | 
| 110 km |
| pe oră... |

impune concentrarea spre esențial

| stînd I

IDe la pupitrul de comandă, 
mecanicul apasă pe un buton și 
locomotiva diesel-electrică por
nește. Apoi, cu o ușoară împin- 

Igere a manetei, locomotiva 
atinge repede viteza de 110 km 
pe oră, dar... nu se mișcă din 

Iloc. Este, cum s-ar zice, o loco
motivă care aleargă... stînd.' Nu 
pe un traseu de cale ferată,' ci 

Iîntr-o sală de clasă de la 
Școala de instruire a meca
nicilor și ajutorilor de me
canici de la Depoul C.F.R.

ISatu Mare. Este vorba, așa
dar, de o locomotivă-școală, 
dar care nu se deosebește de 
Icea adevărată decît prin faptul 
că piesele sale componente sînt 
etalate la vedere și cuplate prin 
rețele electrice, astfel încît cei 

Iaflați la instruire pot urmări 
— atît teoretic, cit și practic — 
funcționarea circuitelor vitale 

Iale locomotivei, ca și eventua
lele dereglări ce se impun grab
nic remediate. Ingenioasa loco- 

Imotivă-școală a fost realizată de 
instructorul școlii, Iosif Filip, 
împreună cu mecanicul Văsile 
Iarto și ajutorii de mecanici 

INlcolae Zsekei, Francisc Măr- 
cuș, Dumitru Căițan și Gh. Chi- 
lințan. Am fost „avertizați" că 

Ivom afla în curînd aici și alte 
noutăți ingenioase. Le vom da... 
cale liberă.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I

I Faptă I
I ostășească
Iln timp ce lucra la fundația I 

unui nou bloc de locuințe in | 
cartierul Hărman-Zizin, din

I Brașov, cupa unui excavator a ■ 
lovit puternic intr-un corp me- I 
talie de dimensiuni mari. Era o •

I bombă rămasă neexplodată din 
timpul ultimului război mon
dial. La fața locului au sosit doi | 
ofițeri și doi soldați pirotehniști,

Icare și-au dat imediat seama de | 
pericolul dezamorsării unei ase- I 
menea bombe, rămasă in pă- 1

Imint timp de 33 de ani. După 
evacuarea cetățenilor din jur, I 
dind dovadă de curaj, stăpinire I 
de sine și bună, pregătire, niili-,

I tării au reușit să dezamorseze 1 
cele două focoase ale bombei, I 
evitînd astfel explozia.

„.Seara, tîrziu, atunci cînd luminile 
orașului așterneau punți de seîntei 
peste apele de întuneric ale Dunării, 
în jurul unei ample machete a com
binatului s-au strins cîțiva dintre 
membrii comitetului de partid ; fi
guri energice, cu trăsături mai aspru 
reliefate de oboseala unei zile încor
date — după programul zilei de lu
cru avusese loc o ședință densă, de 
cîteva ore. La machetă, o mică in
stalație electrică permitea luminarea 
obiectivelor, existente și de perspec
tivă, iar oamenii, cu ochii strălucind, 
viețuiau în 1978, trăiau problemele 
lui ’79. se bucurau pentru ’980. Apoi 
ne-am despărțit : „Tovarășul secretar 
vine cu noi ?“ „Nu, noi, cu organi
zatoricul, mai rămînem". „Atunci, to
varășul director ?“ „Nu, mă așteaptă 
tovarășul de la județ, știți, cu inves
tițiile".

Combinatul de celuloză, 
fibre artificiale Brăila. La ---- _
fost... pămintul. Cîmpul gol. Apoi s-a 
născut o întreprindere, un combinat, 
apoi, alături, altul, despărțite prin- 
tr-un grilaj de simbol ; apoi s-au 
reunit într-un gigant industrial, unul 
din cele mai mari — se spune cel 
mai mare I —combinat de acest pro
fil din Europa. Un profil pe care 
l-ar putea contura cîteva trăsături 
de penel : o suprafață care, chiar 
strict economisită, se apropie de 
350 hectare ; o producție de fire și 
fibre al cărei echivalent ar fi cantita
tea de lină furnizată de zece mi
lioane de oi ; amploarea proce
selor tehnologice se reflectă în... 
apa Dunării, utilizată într-o cantitate 
care întrece de trei ori întregul con
sum zilnic al Brăilei. Și încă o trăsă
tură, definitorie, pentru a creiona 
portretul : organizația de partid are 
trei mii de membri, o forță comu
nistă cît a unui orășel...

...O forță care și-a manifestat eloc
vent vigoarea la plenara cu activul a 
comitetului de partid. Așa au de
monstrat-o dezbaterile, care au dega
jat ca impresie dominantă, robuste
țea colectivului, cu o maturitate ca- 
re-i contrazice tinerețea, cu un grad 
înalt de competență profesională și 
cu responsabilitatea specifică unor 
comuniști de nădejde. Așa a iradiat-o 
darea de seamă in întregime scrisă 
cu cerneala exigenței și spiritului cri
tic. Așa s-au caracterizat intervențiile 
vorbitorilor, secvențe precise, cu 
miez greu și cuvînt. ferm oare se re
fuză rotunjirilor molcome. S-ar pu
tea reține, spre exemplificare, carac
terul judicios al unor propuneri pri
vind întărirea spiritului de disciplină, 
reducerea consumurilor specifice la 
produsele celuloză chimică și papeta- 
ră, celofibră și cord, sau al propune
rilor vizind îmbunătățirea sistemului 
informațional pe ansamblul combina
tului, eliminarea unor paralelisme de 
acțiune la fabricile de cord, celuloză

și hirtie sau 
anorganioe, și

...Parcurgînd 
cititorul și-ar . 
nara ca o adunare model. Dar 
gența — îndreptățită — a comitetului 
de partid față de membrii organiza
ției obligă cu atît mai mult la exi
gentă față de însăși desfășurarea 
adunării.

Anul acesta, deși a obținut o serie 
de rezultate remarcabile, combinatul 
nu și-a realizat sarcinile, pe primele 
9 luni, la o serie de indicatori. S-a 
demarat tardiv la investiții (coeficien
tul realizat este sensibil sub plan; s-au 
depășit cheltuielile la producția-mar-

hirtie șl 
început a

ia uzina de produse 
altele, și altele, 
rîndurile de mai 
putea reprezenta

sus, 
ple- 
exi-

priu-zise, ci și pe planul forței de 
gîndire și creație, de investigație și 
organizare. Ideea capătă o deosebită 
semnificație pentru organizațiile de 
partid în a căror sferă de acțiune și 
preocupări-intră o multitudine extrem 
de variată de probleme.

Nu sint foarte rare cazurile cînd se 
reține insuficient faptul că o adunare 
de partid reprezintă însuși fo
rul 
respective, 
acte de 
aceeași 
rată o 
și nu în 
formare

partid reprezintă
de conducere al organizației 

hotărîrile sale fiind 
conducere ale acesteia. Prin 
prismă se cere conside- 
plenară cu activul, nu atît 
primul rînd ca prilej de in- 
asupra activității depuse, cit.

Despre dezbaterile de tipul „cîte puțin 
toate" și despre trecerea calitativă de 
informare la funcția de mobilizare, de 

„contemplativ" la activ

din 
la 
la

DEVIAȚA DE PARTID LA COMBINATUL 
CELULOZA, HÎRTIE Șl FIBRE ARTIFICIALE 

DIN BRĂILA

fă ; s-au acumulat restante apre
ciabile (la celuloză, celofibră, re
țele cord). Firesc ar fi fost. în 
aceste condiții, ca tocmai aceste 
probleme să se situeze in foca
rul discuțiilor, să polarizeze con
vergent, atenția participanților, să 
capteze ca un magnet gindurile și 
preocupările lor. Or. in locul unei 
astfel de concentrări, s-a produs, de 
fapt, un fenomen de dispersare ; vor
bitorii, dezbaterile au cuprins un re
gistru tematic larg, foarte larg — în
vecinat eterogenului — incluzind 
pînă și reuniunile tovărășești sau 
participarea la „Daciadă"...

Pornim de la un fapt particular, 
spre a ajunge Ia o concluzie cu un 
caracter mai larg, la un fenomen cu 
frecventă mai ridicată, la o problemă 
de concepție, cu caracter nu nu
mai practic, ci. întrucitva. și teo
retic. Despre ce este vorba ? Se 

' știe că. în cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea de lucru în proble
me organizatorice, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, analizînd conceptul de 
conducere științifică, sublinia că 
aceasta presupune, odată cu o pro
fundă concentrare a problemelor, o 
justă repartizare a forțelor, în primul 
rînd în sectoarele hotărîtoăre. O ase
menea dislocare a forțelor spre veri- 
gile-cheie, decisive ale activității este 
Valabilă nu numai în sensul concen
trării cadrelor, a forței de muncă pro-

I Umbra...
I încălțată

♦

ITîrziu, în noapte, o umbră se 
furișa prin dreptul întreprin
derii de produse din cauciuc Ji- 

Ilava. Apoi, „umbra" s-a cocoțat 
pe un gard, a sărit peste el și 
a pătruns în incinta Intreprin- 

Iderii. Nu după multă vreme a 
făcut cale întoarsă cu două pe
rechi de cizme. Dibuind sus- 

Ipecta umbră, Dumitru Preda, 
care se afla de pază, a încercat 
s-o oprească locului. Cu toate că 
a fost lovit, a dat alarma și 

I astfel „umbra" a căpătat, la 
circa 11 miliție, chipul unui 
oarecare Andrei Florică, din 

IVărăști, județul Ilfov, individ 
fără ocupație. Nu știm dacă 
cele două perechi de cizme sus
trase i se potriveau sau nu, dar 

Iacum, odată „încălțat", va da 
seamă în fața legii.

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I

Trimis 
să se culce

împreună cu serviciul de pază, 
organe de ordine au efectuai 
un control inopinat la intrarea 
lucrătorilor in schimbul doi de 
la Fabrica de zahăr din Țăndă- 
rei, județul Ialomița. Trei tizi 
Ion (Ion Florea, Ion Oancea și 
Ion Păun) încercaseră să intre 
pe poarta fabricii, la lucru, cu 
cite o sticlă de vin asupra lor. 
Vn alt tiz de-al lor (Ion Du
mitru) se prezentase la lucru, 
pur și simplu, amețit de băutură. 
Sesizat imediat, inginerul Ma
rian Radu, șeful de schimb, l-a 
trimis pe Ion Dumitru acasă să 
se culce, iar pentru ziua res
pectivă l-a încondeiat „absent 
nemotivat".

Sintem informați că asemenea 
acțiuni vor fi organizate și la 
intrarea in alte unități, și nu 
numai din Ialomița.

Act 
iresponsabil

Am mai scris în rubrica 
noastră despre actele iresponsa
bile, soldate cu urmări tragice, 
ale unor posesori de autoturisme 
care s-au urcat la volan fără 
să aibă încă permis de condu
cere. Un asemenea caz s-a pe
trecut și zilele trecute, „eroul" 
fiind P. Nedelcu din București. 
Deși nu avea permis de con
ducere auto, el s-a urcat, totuși, 
la volanul mașinii personale 
4—B—6 896 și a pornit la drum. 
Ba, mai mult : după ce că nu 
știa bine să conducă, a dat pe 
gît și cîteva pahare de băutură, 
și a mai luat cu el și un pasa
ger. între satele Cocora și Re- 
viga, de pe raza județului Ia
lomița, P. Nedelcu a pierdut 
controlul volanului, mașina s-a 
răsturnat, iar pasagerul, foarte 
grav accidentat, n-a mai putut 
fi salvat.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților
„Scînteli"

AGENDĂ ELECTORALĂ
• Apropiatele alegeri de la 20 noiembrie sînt marcate și In Județul 

Dolj prin ample acțiuni polilieo-educative și cultural-artistice. La Ca
lafat se desfășoară o gală de filme si un ciclu de dezbateri avînd ca 
temă „Mandatul nostru în slujba ridicării standardului de viată". La 
Segarcea, Unirea. Valea Stanciului. Sadova si altele au loc întîlniri ale 
primarilor cu tinerii care votează ințîia Oară. „Umanismul si democrația 
socialistă". „Mărețe realizări obținute de la ultima campanie electorală" 
— sînt două din titlurile expunerilor organizate cu alegătorii din locali
tățile Craiova, Băilesti si.Filiași, unde au avut loc si spectacole cultural- 
artistice dedicate importantului eveniment de la 20 noiembrie. Sub egida 
secției de propagandă a comitetului județean de partid urmează să apa
ră un set de tipărituri cuorinzind documentare, toi volante, plianta si 
afișe. (N. Băbălău).

• La toate centrele de aflșaj al listelor de alegători din Județul 
Neamț au fost organizate discuții pe marginea legii electorale și a Ape
lului Frontului Unității Socialiste. De asemenea, la căminele culturale 
din Dobreni și Gîrcina au fost deschise expoziții privind prefacerile înnoi
toare din aceste localități în actuala legislatură, expoziții care cuprind 
un mare număr de fotografii, precum si picturi realizate de artiști ama
tori locali. (I. Manea),

• In sprijinul activității care se desfășoară fn prezent la casele ale
gătorilor. secția de propagandă a Comitetului județean de partid Suceava 
a elaborat două materiale documentare : „Alegerile de la 20 noiembrie 
1977 — eveniment major în viața politică a țării, expresie a democratis
mului societății noastre socialiste" și. „Județul Suceava în perspectiva 
cincinalului revoluției tehnico-științifice". In numeroase localități ale ju
dețului Suceava, printre care Siminicea, Dorna Candrenilor. Broșteni, Sla
tina și altele, au avut loc spectacole artistice sub genericul „Votăm pentru 
viitorul nostru fericit". (Gh. Parascan).

• In organizarea consiliilor locale ale Frontului Unității Socialiste, 
In satele si orașele județului Vaslui au loc în aceste zile ample si sem
nificative manifestări politice și cultural-educative. In comunele Pădu- 
reni, Hoceni. Blăgești, Grivita. Suletea, Bălteni. Crețești și Găgeștl au 
fost organizate dezbateri, răspunsuri la întrebări, expuneri avînd ca temă 
„Semnificația politică și socială a Apelului Frontului Unității Socialiste", 
„Alegerile — eveniment important în viata politică a țării, expresie a 
democratismului societății noastre socialiste". „Dezvoltarea democrației 
in contextul legii electorale".

Secția de propagandă a Comitetului Județean de partid Vaslui a rea
lizat un documentar intitulat: „Dezvoltarea economică ti socială a ju
dețului Vaslui în anii socialismului". (C. Lălucl).

• Din inițiativa secției de propagandă a Comitetului județean de 
partid Vilcea. au fost editate o monografie sociai-politică a județului 
ti două pliante, care cuprind imagini ale noilor obiective economice si 
sociale vîlcene. precum si afișe cu extrase din Apelul Frontului Unitătil 
Socialiste. Fiind dedicate alegerilor de deputat! In consiliile populare de 
la 20 noiembrie, aceste tipărituri relevă în chip convingător prefacerile 
înnoitoare care au avut loc în dezvoltarea multilaterală a județului. în 
creșterea bunăstării locuitorilor lor. (I. Stanciu).

mijloacelor de recuperare rapidă, cl 
s-a lăsat să alunece spre cuprinderea 
cvasitotalității problemelor, într-o 
manieră exhaustivă.

Desigur, în dezbateri s-au relevat 
un șir de propuneri judiejoase, în
dreptate spre problemele recuperării 
restantelor, dar ele au fost sporadice, 
au apărut mai mult ca elemente co
laterale. Este incontestabil că aceste 
observații și propuneri ar fi fost mult 
mai bogate și mai consistente dacă 
problemele nerealizării indicatorilor 
economici, respectiv problemele mun
cii de partid, modalitățile de acțiune 
în care comuniștii trebuie să acțio
neze întregul dispozitiv al mijloace
lor organizatorice și politico-educati
ve ar fi constituit centrul dezbateri
lor, ar fi prilejuit un schimb viu de 
opinii, ca subiect principal de con
fruntare a opiniilor, argumentelor și 
contraargumcntelor. A contribuit la 
aceasta șl faptul că vorbitorii au ve
nit, practic, cu intervenții redactate 
anterior — ca și cum formulările ci
zelate, pregătite dinainte, ar fi de 
preferat unor intervenții vii, dina
mice, chiar neșlefuite, dar izvorîte 
direct din problematica centrală re
levată de discuții.

In aceste împrejurări, planul de 
măsuri nu a apărut ca un fruct na
tural al dezbaterilor, zămislit ca o 
sinteză a schimbului de păreri ; este 
intr-o strînsă filiație, cu practica ela
borării anterioare faptul că acesta nu 
a configurat cu claritate încotro tre
buie îndreptate în principal energiile
— spre folosirea mai intensă a uti
lajelor ? spre organizarea superioară 
a producției ? spre aprovizionarea 
tehnico-materială ? spre disciplină 1
— înscriind în schimb obiective per
manent valabile, termene vagi și res
ponsabilități abstracte.

Desigur, cerința concentrării spre 
esențial nu trebuie interpretată rigid, 
în sens simplist ori simplificator, nu 
înseamnă ca dezbaterile să eludeze și 
alte subiecte importante. Problema 
este aceea a ponderii, a dominantu
lui, a orientării și mobilizării spre 
prioritar — astfel încît din dezbateri 
să „țîșnească" buchete de propuneri 
îndreptate în aceste direcții. în acest 
fel, adunarea de partid își poate e- 
xercita, din plin,, nediminuat, funcția 
de conducere, poate acționa cu și mai 
multă eficiență ca stat major al co
muniștilor, ca ferment al inițiative
lor, teren de afirmare a experiențe
lor și de dezbatere a celor mai im
portante și necesare acțiuni practice.

...Nu ar fi corect să se încheie a- 
ceste notații fără a se exprima încre
derea în capacitatea colectivului, ini
mos si dirz, al combinatului — de 
a-și mobiliza și mai mult forțele, 
pentru ca neîmplinirile actuale să nu 
poată fi privite decît ca o eclipsă 
efemeră, rămasă de domeniul trecu
tului.

...Așa cum rămîn, dimineața, po
tecile de seîntei pe care luminile ora
șului le aruncă noaptea peste apele 
Dunării.

în special, ca for conducător căruia, 
în lumina definirii conceptului de 
conducere științifică, îi revine misiu
nea de a descifra esențialul, în con
dițiile momentului respectiv — și. în 
consecință, a mobiliza și concentra 
gîndirea și acțiunea comunistă spre 
esențial. Tocmai in acest fel se poate 
reuși o și' mai largă, o și mai activă 
participare directă a comuniștilor la 
cristalizarea actului de decizie. Este 
o trecere calitativă de la dezbaterea 
definită prin optica „iată ce am 
făcut; iată ce a fost bun, iată ce nu, 
acum pronunțați-vă !“ Ia dezbate
rea sub egida ideii : „iată principa
lele probleme care ne confruntă ; 
cum vedeți soluționarea lor ?“ — o 
trecere calitativă. în care „contem
plativul" este întru totul înlocuit prin 
activ.

Cu atît mai imperioasă este o ast
fel de cerință pentru un colectiv in
dustrial la care există restanțe în 
producția fizică — și cu atît și atît 
mai mult la o adunare in pregătirea 
Conferinței Naționale a partidului, 
consacrată examinării stadiului de 
îndeplinire a hotărîrilor Congresului 
al ?țl-lea. Și cu atît mai mult în lu
mina sarcinii de a se realiza in acest 
cincinal o producție industrială supli
mentară de 100—130 miliarde lei. Este 
evident eg, într-un asemenea context, 
sint și mai puțin adecvate dezbateri 
de tipul „cîte puțin din toate".

Acest minus în desfășurarea plena
rei' a fost generat. într-o anumită 
măsură, chiar de darea de seamă, 
care, în pofida faptului că a folosit 
intens, ca substanță, exigența și spi
ritul critic, nu le-a dirijat spre iden
tificarea cauzelor determinante ale 
răminerilor in urmă, spre dezbaterea

Ntcolae CORBU 
Mircea BUNEA

Hotăririi 
P.C.R. din 

1976 cu 
îmbună tă

Falsa naivitate
...și replica 

faptelor 
scrisoare trimisă 

Gheorghe Darie 
Constanta. întreba.

O 
de 
din 
în sens acuzator, dacă 
prevederile
C. C. al
luna iulie 
privire la 
tirea activității de re
zolvare a sesizărilor, 
propunerilor si solici
tărilor oamenilor mun
cii sînt obligatorii 
nentru toate organele 
de partid si de stat că
rora le sînt adresate. 
Concret, arăta că în 
1976 a făcut o 
contestație împotriva 
unei măsuri disci
plinare. luată de M.A.I.A. — D.G.A.T. 
împotriva sa. măsură 
ne care a considerat-o 
ilegală. Contestația, a- 
răta autorftl. a adre
sat-o tovarășului 1 . 
Stanciu. adjunct al 
ministrului, care co
ordonează activitatea
D. G.A.T. din M.A.I.A. 
si în care scotea în 
relief o serie de 
realizări personale în 
munca de director la 
filiala bazei respective, 
pînă la data cînd a 
fost scos din funcție. 
La această scrisoare el 
a primit un răspuns al 
tovarășului adjunct al 
ministrului. în care se 
arăta că ..acestea (se 
referea la succesele 
obținute în muncă — 
n.n.) nu le contestă ni
meni. dar ele nu vă 
pot scuti de conse
cințele abaterilor gra
ve oe care le-ati să- 
vîrsit în ultimul timp" 
Gh. Darie a 
solicitînd si 
redacției.

Firește, 
noastră socialistă asi
gură tuturor cetățeni
lor dreptul să ob
țină -ăspuns la se
sizările făcute. Sur
prinși puțin de faptul 
că autorul scrisorii 
„nu cunoaște" motive
le măsurii disciplinare, 
ăm
rea 
lui 
Industriei Alimentare. 
Iată si răspunsul, din 
care cităm ; „Din ve
rificarea 
lor < 
rectia 
nare 
rezultă 
Darie

revenit, 
sprijinul

legislația

adresat sesiza- 
sa Ministeru- 
Agriculturii si

documente- 
la di- 

anrovizio- 
des facere 
Gheorghe 

fost scos 
pentru ur-

existente
i de 

si 
că 

a 
din funcție 
mătoarele motive : din 
neglijenta sa s-au a- 
dus pagube avutului 
obstesc în valoare de

Colectivul Combinatului petrochimic de la Brazi 
in lupta pentru creșterea eficienței economice

(Urmare din pag. I)
la toate instalațiile 
acționează colective de 
analiză a costurilor de 
producție. din care 
fac parte, nominalizați, 
toti economiștii, finan
ciarii, contabilii din 
serviciile funcționale 
ale combinatului".

Spre finalul Inves
tigațiilor noastre, am 
pus întrebarea : acum, 
pentru trimestrul IV, 
unde vedeți o rezervă 
care ar putea permi
te recuperarea leului 
cheltuit in plus ? Iată 
cîteva din răspunsu
rile primite :

Ing. Alexandru Nea- 
gu, de la serviciul 
energetic al centralei 
industriale de resort : 
O rezervă constă în 
exploatarea intensivă 
a instalației de craca
re catalitică (conversă 
maximă). în vederea 
prelucrării unei canti
tăți mult mai mari de 
materii prime. Dar, 
acest lucru, evident, 
se va tace după revi

zia care a început de 
curind. Sînt. în acest 
an. probleme compli
cate la revizie, a că
ror soluționare cere 
străduință. pricepere 
de mari meșteri. Pen
tru prima dată de la 
punerea în funcțiune 
a acestui complex, se 
va efectua operația de 
înlocuire a „camerei 
plenului", inimosul co
lectiv de la Grupul de 
șantiere de construcții- 
montaj și reparații 
pentru Industria chi
mică din Ploiești și 
oamenii combinatului, 
pînă acum, au execu
tat lucrările în condi
ții de calitate excep
țională și în grafic.

Mircea Izbășoiu, se
cretarul comitetului 
de partid al combina
tului : Nu mă îndo
iesc de reușita efor
turilor pentru recupe
rarea depășirii — și a- 
ceasta, în mare parte, 
prin punerea in func
țiune — la 31 octom
brie — așa cum ne-am 
angajat in fața comi
tetului județean de

partid — a unei noi 
instalații. Pentru că 
amînarea dării în ex
ploatare a instalației a 
influențat cheltuielile 
de producție cu 0,80 
lei. De asemenea, suc
cesul va fi asigurat și 
de reducerea duratei 
reviziilor la instalații 
cu 1—2 zile față de 
graficele întocmite.

Deci, totul este cal
culat, totul este stabi
lit pentru încadrarea 
producției în cheltuie
lile planificate. Măsu
rile tehnico-organiza- 
torice sînt însoțite de 
importante acțiuni po
litico-educative. La 
panourile de întrecere, 
la colturile satirice, la 
stația de amplificare 
se insistă asupra 
recuperării ultimului 
leu. Și, într-o aseme
nea ofensivă, pe toate 
planurile, pornită din 
toate direcțiile, urmă
rită nu numai pe cal
culatorul electronic, cl 
de ochii fiecărui om 
în parte, nu se poate 
să nu biruie colecti
vul.

147 600 lei ; a livrat u- 
nor unităti agricole 
din județul Constanta 
melasă din import cu 
concentrație de 50 la 
sută zahăr, destinată 
fabricilor de soirt ; a 
încasat ilegal alocația 
de stat pentru copii ; 
nu a efectuat verifi
cări periodice la uni
tățile din subordine si 
ca urmare s-a stabilit 
o liosă în depozitul de 
ulei de 95 922 kg ; a 
construit ilegal o ca
meră din fondurile în
treprinderii. oe care a 
folosit-o în scopuri 
personale (mese, pe
treceri etc.). în conclu
zie. considerăm ca ne
întemeiată contestația".

Acum e clar 7

îndemn la spirit 
tovărășesc

Relațiile dintre oa
meni în procesul 
muncii, indiferent, de 
funcțiile ne care le o- 
cupă unul sau altul, 
nu pot fi concepute 
decît sub semnul 
principialității tovără
șești. Ion C. Rotaru, 
muncitor tîmnlar la 
Combinatul de prelu
crare a lemnului Ba
cău. secția Buhuși. ne 
relatează însă. într-o 
scrisoare, un fapt care 
l-a traumatizat adînc 
sufletește, „Am fost 
trimis de șeful de 
brigadă la atelierul 
mecanic după niște 
scule, ne scrie el. 
La întoarcere, m-am 
intîlnit cu șeful sec
ției. tov. Uricaru Ne
culai. care a avut o a- 
titudine ‘necuviincioa
să fată de mine. îniu- 
rindu-mă grosolan, a- 
ooi amenintindu-mă

cu calma, că daca îmi 
dă una. mă face oraf. 
Erau de fată mai multi 
muncitori si cind i-am 
sous să vorbească fru
mos. din insulte grele 
nu m-a mai scos". 
Răspunsul Comitetu
lui orășenesc de partid 
Buhuși. contrasemnat 
de un secretar al Co
mitetului județean Ba
cău al P.C.R., con- 

■ firmă că, în urma 
verificărilor făcute, a 
reieșit că tovară
șul Uricaru Neculai 
se face vinovat de 
atitudini necorespun
zătoare fată de unii 
muncitori. Analizînd 
situația semnalată, se 
subliniază 
s-au luat 
punere în 
lectivului 
tori
iar organizația de 
partid, de asemenea, 
si-a stabilit ca obiectiv 
urmărirea modului în 
care se achită de sar
cinile de producție 
membrii de partid._în- 
tregul colectiv, 
odată. în 
se precizează 
tudinea 
de șeful 
mează 
biectul 
cadrul 
rou al 
bază :
acest caz va fi discu
tat si în plenara Co
mitetului orășenesc de 
partid Buhuși. din a- 
ceastă lună, al cărui 
membru este si N. U- 
ricaru.

Desigur. discuțiile, 
criticile. măsurile lua
te vor fi de asemenea 
natură încît să-l aju
te să înțeleagă bine 
ce înseamnă spiritul 
tovărășesc.

în răspuns, 
măsuri de 
discuția co
de munci- 

a acestor cazuri, 
organizația

Tot- 
răspuns 
că ati- 

manifestată 
secției ur

să facă o- 
unei analize in 
ședinței de bi- 
organizatiei de 

de asemenea.

CONCIS LA OBIECT
Comitetul municipal Lugoj ai P.C.R.. (răspuns 

vizat de un secretar al Comitetului județean de 
partid Timiș) : Pentru a perfecționa activitatea 
de transport în comun, s-a stabilit ca sarcină 
conducerii Exploatării de gospodărie comunală 
si locativă să rezolve următoarele probleme : 
a) să organizeze transportul oe un nou traseu — 
stația C.F.R.-autogară. microraioanele I. II. III 
— spitalul municipal : b) să coreleze orarul au
tobuzelor de transport urban cu al mijloacelor 
de transport interurban astfel încît să se asi
gure transportul întregului personal 
al elevilor in funcție de programul 
rilor si instituțiilor.

Comitetul municipal Tirgovlste al 
cercetările efectuate a reieșit că cele sesizate 
coresound adevărului. Șeful sectorului adminis
trativ al întreprinderii județene de construcții- 
montai închiriază cantina unor persoane fără 
aorobarea conducerii si fără a respecta legea în 
vigoa •« privind orele de închiriere a localurilor 
publice si normele de folosire a cantinei.. S-a 
stabilit ca cei vinovat! să fie puși în discuția 
C.O.M. și a biroului comitetului de partid.

Neculai ROȘCA

muncitor si 
intreprinde-
P.C.R. : Din

LISTA OFICIALA LISTA OFICIALĂ

LISTA OFICIALĂ

a libretelor de economii cu ciștiguri 
in materiale de construcție ieșite 
cîștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul IH/1977

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
ciștigurilor
par
țială totaD

1. 939-293-46 15 000 15 000
2. 919-131-401 5 000
3. 907-213-91 5 000
4. 916-209-17 5 000
5. 901-255-84 5 000
6. 909-215-26 5 000
7. 914-418-15 5 000
8. 918-417-37 5 000
9. 926-801-20 5 000 40 000

9 ciștiguri în valoare
totală de lei 55 000

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materia
lelor de construcție.

a libretelor de 
struirea de locuințe ieșite 
toare la tragerea la sorți 

trimestrul III/1977

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii

Valoarea 
cîștigurilor

par- I 
țială 1 totală

1. 808-1-470 45 000 45 000

2. 850-1-615 15 000
3. 838-103-1357 15 000
4. 841-201-276 15 000
5. 859-1-3580 15 000
6. 861-208-953 15 000 75 000

6 ciștiguri în valoare
totală de lei 120 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii 
toare pot 
pentru a 
Legii nr. 
căror lucrători sînt, construirea 
locuințe proprietate personală.

libretelor ieșite cîștigă- 
folosi ciștigurile obținute 
contracta, in condițiile 

4/1973, prin unitățile ai 
de

• libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul III/1977

economll pentru con- 
cîștigă- 
pentru

Nr. 
crt.

Numărul li
bretului de 
economii

Ciștigul obținut
Valoarea ciștigurilor 

(tn lei)

parțială totală

Excursii organizate

1. 403-809-80 R.P. Chineză 12 700
2. 431-103-595 12 7003. 466-1-572 12 7004. 463-203-29 12 7005. 464-1-496 12 7006. 433-201-229 12 7007. 410-120-275 12 7008. 464-202-217 »• ; 12 700 101 600

459-207-338 U.R.S.S. cu petrecerea
9. revelionului la Moscova 6160

10. 424-104-478 6160
11. 460-1-1764 616012. 403-1-456 6 160
13. 461-205-875 6 160
14. 427-235-134 . 6160 36 960

420-1-38' U.R.S.S. cu petrecerea
15. revelionului la Leningrad 6 00016. 409-1-1137 6 00017. 418-1-71 6 00018.
19.

409-1-467 
434-103-1657 ♦e 6 000

6 000
20. 464-208-223 6 000 36 000

409-1-1306 R.D.G. cu petrecerea
21. revelionului la Leipzig 6 000
22. 422-250-14 6 000
23. 405-117-36 6 000
24. 450-1-186 6 000
25. 445-261-6 6 000
26. 434-103-1620 •• 6 000 36 000

460-207-60 R.S.C. cu petrecerea re-27. velionului la Praga 6 000
28. 443-1-553 6 000
29. 460-1-2170 6 000
30. 450-211-309 6 000
31. 460-1-1733 6 000 30 000

Excursii Individuala

32. 406-1-7 Excursie individuală 6 000
33. 406-616-60 »» H 6 000
34. 408-1-425 »» •• 6 000
35. 416-1-303 6 000
36. 424-1-429 6 000
37. 441-201-341 j »» M 6 000
38. 436-202-6 6 000

. 39. 455-201-42 6 000
40. 423-1-170 »♦ »» 6.000
41. 461-208-890 6.000
42. 462-1-651 »» •> 6.000
43. 463-139-315 »» >» 6000
44. 459-1-3104 >» >» 6.00045. 459-207-429 »» If 6.000
46. 460-202-652 II »» 6.000 90 000

TOTAL 46 CIȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 330 560
A

Clștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursi
ilor individuale cîștigate doresc ex
cursii organizate, au obligația să se 
prezinte în cel mult 30 de zile de Ia 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților în legătură cu efec
tuarea excursiei.

în cazul neprezentăril în termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate cît și 
pentru cele individuale, cîștigurlle se 
plătesc în numerar.
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Ministrul apărării populare al R. P. Bulgaria
a sosit In țara noastră

Marți dimineața a sosit în Capi-
• tală o delegație militară bulgară,

condusă de generalul de armată 
Dobri Djurov, membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
ministrul apărării populare al Repu
blicii Populare Bulgaria, care, la in
vitația generalului' colonel Ion Co
man. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială de prietenie în tara 
noastră.

La aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de generalul colonel 
Ion Coman, de prim-adjunctul si ad
junct! ai ministrului apărării națio
nale, de generali si ofițeri superiori.

Au fost de fată Petăr Danailov 
Hristov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
în tara noastră, colonelul Nedko Di
mitrov, atașatul militar, aero și na
val, si membri ai ambasadei.

Erau, de asemenea, prezent! ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României si Bulgariei cei doi 
miniștri au trecut în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

★
în aceeași zi. ministrul apără

rii populare al R. P. Bulgaria a 
avut convorbiri cu ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România.

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

Oaspeții bulgari au vizitat, de ase
menea, cartiere noi din municipiul 
București.

Seara, generalul colonel Ion Coman 
a oferit un dineu în cinstea delega
ției militare a R. P. Bulgaria.

legătură cu încetarea din via- 
sotiei președintelui Republicii 
Mobutu Șese Seko, la âmba- 

Zairului din București au pre-

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada Republicii Zair 

în 
tă a 
Zair, 
sada
zentat condoleanțe, din partea con
ducerii de stat. Ștefan Voitec. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Lina Ciobanu. președinta Consiliului 
National al Femeilor. Suzana Gâdea. 
ministrul educației si învătămîntu- 
lui. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost depusă o coroană 
din partea președintelui 
blicii Socialiste România. 
Ceausescu, si a tovarășei 
Ceausescu.

de flori
Re<pu-

Nicolae 
Elena

(Agerpres)

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE STAT

ZIUA NAȚIONALĂ A IRANULUI Cu prilejul apropiatei aniversări a

ACORD DE COOPERARE ROMÂNO-CANADIAN
La 24 octombrie a.c. s-a semnat la 

Ottawa un acord între Republica So
cialistă România și Canada in vede
rea cooperării în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Cele două guverne au pornit, în în- ■ 
cheierea acordului, de la interesele 
reciproce ale popoarelor lor, de la a- 
vantajele ce decurg pentru ele din 
folosirea forței atomice în domeniul 
producerii de energie, creșterii pro
ducției industriale si agricole, precum 
și al combaterii unor maladii și ocro
tirii sănătății populației.

Acordul prevede cooperarea româ- 
no-canadiană în. domeniul cercetării 
ș; ingineriei tehnologice, al acordării 
de asistență tehnică in vederea rea
lizării de centrale nuclearo-electrice. 
S-a convenit, de asemenea, să se dez
volte comerțul de materiale nucleare, 
echipamente si tehnologii, precum si 
schimbul de informații științifice și 
tehnologice. Cele două guverne se

angajează prin respectivul acord să 
faciliteze vizitele și contactele specia
liștilor în domeniul nuclear, precum 
și accesul la utilizarea unor instalații 
și acordarea de asistență tehnică și 
de servicii.

Cooperarea și schimburile în dome
niul nuclear între România și Canada 
se încadrează in prevederile conven
țiilor internaționale, pe baza angaja
mentelor celor două guverne semna
tare ale acordului. în cadrul acordu
lui părțile se angajează să ia toate 
măsurile necesare pentru asigurarea 
protecției fizice și utilizarea, depozi
tarea și transportul materialelor nu
cleare.

Acordul a fost semnat pentru Gu
vernul Republicii Socialiste România 
de Barbu Popescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Cana
da, iar pentru Guvernul Canadei de 
Don Jamieson, ministrul afacerilor 

. externe al Canadei.

Tovarășul Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a pri
mit marți pe tovarășul V. A. Kuroi- 
dov, președintele Consiliului pențru 
problemele religiilor din U.R.S.S., 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat tovarășul Ion Roșianu, pre
ședintele Departamentului Cultelor.

Cronica zilei
Marți după-amiază a părăsit Ca

pitala comandantul Henrique Teles 
Carreira, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al M.P.L.A. și al Consi
liului Revoluției, ministrul apărării 
al Republicii Populare Angola, care, 
împreună cu o delegație militară, a 
făcut o vizită oficială în tara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de genera
lul colonel Ion Coman, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale, de primul adjunct 
și adjuncti ai ministrului, de gene
rali și ofițeri superiori.

Erau de fată atașați militari acre
ditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, comandantul 
Henrique Teles Carreira si genera
lul colonel Ion Coman au trecut în 
revistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului '
TEHERAN

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, Ziua națională a Iranului, 
îmi oferă ocazia deosebit de plăcută de a vă adresa calde felicitări si cele 
mai bune urări de sănătate si fericire personală, de bunăstare si progres 
pentru poporul iranian.

îmi exprim ferma convingere că bunele relații de prietenie si colabo
rare fructuoasă în multiple domenii dintre România si Iran vor cunoaște 
o dezvoltare tot mai puternică, corespunzător intereselor popoarelor noastre, 
cauzei păcii si înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului JAMSHID AMUZEGAR
Prim-ministru al Iranului

TEHERAN
Cu prilejul Zilei naționale a Iranului, am plăcerea de a vă adresa sin

cere felicitări, exprim îndu-mi. totodată, convingerea că bunele relații exis
tente între guvernele țărilor noastre se vor adinei si diversifica in con
tinuare.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL IRANULUI
Cu prilejul Zilei naționale a Ira

nului, ambasadorul acestei țări la 
București, Aii Reza Bahrami, a 
marți o recepție.

Au participat Stefan Voitec, 
președinte al Consiliului de
Ion Pățan. viceprim-mi nistru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna-

oferit

vice-
Stat,

tionale. Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale. George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști. Au 
fost prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Monumente ale prezentului

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunare festivă
Republica11

la întreprinderea 
din Capitală

Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, marți a avut loc. la 
Clubul Întreprinderii „Republica" 
din Capitală, o adunare festivă la 
care au luat parte reprezentanți ai 
organelor de partid și de stat ale 
municipiului București, ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S. și organizații
lor de masă și obștești, numeroși oa
meni ai muncii. Au participat, de a- 
semenea. membri ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de Ni; 
culae Matei, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul ing. Ion 
Moldovan, directorul întreprinderii 
de țevi „Republica" și B. I. Mina; 
kov. ministru-consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București. Vor
bitorii. subliniind importanta deose
bită a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au relevat succesele do- 
bîndite de popoarele Uniunii Sovie
tice în construcția comunismului. Ei 
au înfățișat, totodată, marile reali
zări ale poporului român în activi-

tatea de zi cu zi pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Evocînd tradiționalele relații da 
Jprietenie. solidaritate si colaborare 
dintre P.C.R. si P.C.U.S.. dintre 
România si U.R.S.S.. care au cunos
cut în anii construcției socialiste o 
dezvoltare continuă, vorbitorii au 
subliniat, totodată, importanta deo
sebită a întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae CeaușeșcU 
și tovarășul Leonid Bici Brejnev, a 
Declarației comune româno-sovietice 
semnate la București, care au dat 
un nou si puternic impuls conlucră
rii pe multiple planuri dintre parti
dele, țările si popoarele noastre. în
tăririi colaborării economice, politi
ce .tehnico-științifice și culturale, în 
folosul popoarelor ambelor țări, al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

în încheierea adunării, formații de 
artiști amatori au susținut un fru
mos spectacol.

(Agerpres)

< Gala de filme
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, V. I. Drozdenko, a orga
nizat marți, la sediul ambasadei, o 
gală de filme. Au participat Gheor- 
ghe Necula, șef de secție la ~ 
P.C.R., Haralambie Alexa, 
de șef de secție la C.C. al 
Constantin Oancea, adjunct 
nistrului afacerilor externe,

C.C. al 
adjunct 
P.C.R., 

al mi- 
activiști

de partid și de stat, membri ai Bi
roului Consiliului General A.R.L.U.S., 
alte persoane oficiale, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Capitală, 
ofițeri superiori, oameni de cultură 
și artă, ziariști. Au fost prezentate 
filme documentare care înfățișează 
marile succese obținute de popoarele 
Uniunii Sovietice în cele șase decenii 
de construcție a socialismului și co
munismului. (Agerpres)

Expoziție de fotografii

Marți s-au încheiat la București 
lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică dintre România 
si Turcia.

Președinții celor două părți în co
misie. Ion Pătan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale, și Agah Oktay Gflner, 
ministrul comerțului al Turciei, au 
semnat Protocolul sesiunii, care. în 
spiritul înțelegerilor convenite în 
timpul vizitei în Turcia, în iunie 1976, 
a președintelui Nicolae Ceausescu, 
conține măsuri privind intensificarea 
cooperării în sectoarele minier, pe
trolier si energetic, extinderea co
laborării în alte domenii de interes 
recinroc. dezvoltarea si diversifica
rea schimburilor comerciale.: în tim
pul lucrărilor sesiunii părțile au 
consta tot cu satisfacție că obiectivele 
de Cooperare 
convorbirilor 
gistrat nași 
concretizării 
cioroc avantajoase, iar schimburile 
comerciale in anul 1976 s-au dublat

convenite cu ocazia 
la nivefl Înalt au înre- 
imiportanti în direcția 
acestora, pe baze re-

fată de 1975. atingînd nivelul sta
bilit.

Cu aceeași ocazie a fost semnat 
Protocolul Celei de-a III-a sesiuni a 
Comitetului mixt de lucru româno- 
turc. de către Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, și Aykut TiilUmen. subse
cretar de stat la Ministerul Energiei 
si Resurselor Naturale din Turcia. 
Documentele semnate reflectă dorin
ța ambelor părți de a dezvolta coo
perarea economică si schimburile co
merciale reciproc avantajoase între 
cele două țări prietene, potrivit po
tențialului actual al economiilor lor 
naționale, si stabilesc măsuri con
crete pentru traducerea in practică 
a obiectivelor stabilite.

La semnare au participat Vașile 
Volpșeriiuc. președintele Băncii Ro
mâne de, Comerț Exterior, alte per
soane oficiale. Au. fost preîzenti Na- 
hit Ozgur, ambasadorul Turciei la 
București, membri ai ambasadei.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
tntr-un spirit de prietenie si înțele
gere reciprocă.

(Agerpres)

vremea
ieri In țară: Vremea ■ fost în gene

ral frumoasă, cu cerul variabil, excep- 
tînd Moldova șl nordul Dobrogel, unde 
s-au produs Innorări accentuate și pe 
alocuri au căzut ploi slabe. Vîntul a 
suflat în general slab. Temperatura 
aerului, la ora 14, era cuprinsă între 
10 grade la Moldova Veche și 20 de 
grade la Pătîrlagele, Buzău, Făurel și 
Stolnici. In București: Vreme frumoa
să, cu cerul mal mult senin. Vîntul a 
suflat slab.

Tlmpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 octombrie. In (ară: Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cer variabil. 
Innorări mai accentuate se vor produce 
în nordul și estul țării, unde vor că
dea ploi slabe locale. Vint slab, pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
nord-vestlc. Temperatura va înregistra 
o ușoară scădere în estul țării. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 2 șl 
8 grade, mal scăzute în depresiuni, iar 
maximele între 12 și 20 de grade, mai 
ridicate în sud-vestul țării. Local se va 
semnala ceață. In București: Vreme 
în general frumoasă, mai ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil 
început, apoi se va înnora treptat, 
tre sflrșltul intervalului. Vînt în 
neral slab. Temperatura ușor 
fiabilă.

la 
că- 
ge- 
va-

★

Cu ocazia încheierii misiunii sale 
în țara noastră, ambasadorul State
lor Unite la București, Harry G. Bar
nes jr„ a oferit marți seara o re
cepție.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri Superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

★

Ciclul de manifestări prilejuite de 
cea de-a 32-a aniversare a Zilei Na
țiunilor .Unite a continuat marți la 
Casa pionierilor din sectorul -2 al 
Capitalei, cu întilnirea directorului 
Centrului de informare al O.N;U. de 
la București, A. S. Dajani, cu copii 
din municipiu.

Cu acest prilej, formația de jocuri 
a cercului UNICEF al Casei pio
nierilor a prezentat un frumos pro
gram artistic. A fost, de asemenea, 
inaugurată o expoziție a membrilor 
cercului de pictură cuprinzînd lucrări 
inspirate din lupta pentru libertate 
și paee în întreaga lume. în con
tinuare, reprezentanți ai pionierilor 
din Capitală au participat la un 
concurs cu privire la istoricul, or
ganizarea și activitatea Organizației 
Națiunilor Unite. Apoi, directorul 
Centrului O.N.U. a avut un in
teresant dialog cu pionierii.

Cu prilejul aceluiași eveniment, la 
Biblioteca Academiei Republicii So
cialiste România a avut loc deschi
derea unei expoziții în care sînt 
prezentate numeroase cărți, perio
dice, afișe și acte ale sesiunilor Or
ganizației Națiunilor Unite.

(Agerpres)

Iranul — sbunea un 
inginer de la între
prinderea „Iran Na
tional" — a trăit mul
tă vreme doar din e- 
vocarea trecutului său 
legendar. îintr-adevăr. 
Persepolis. Shiraz. Is- 
phahan. unde fiecare 
piatră este un vesti
giu al unor epoci de 
grandoare, istoria lasă 
parcă prea puțin loc 
prezentului. în ansam
blu insă, fără să re
nunțe la moștenirea 
trecutului, cu care pe 
bună dreptate se mîn- 
dreste. această tară a 
început. îndeosebi în 
ultimul deceniu si 
iumătate. să ridice cu 
migală si trudă monu
mente ale prezentului : 
combinate si fabrici 
proprii unei industrii 
moderne, baraje ce 
îmblînzesc ape si dau 
fluvii de lumină, fer
me model, unde agri
cultura este practicată 
după cele mai noi me
tode științificei

Programul de refor
me. initfat de sahin- 
sahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. vi- 
zind valorificarea su
perioară a bogățiilor 
tării in interesul dez- 

. voltării. punerea sub 
controlul statului a 
principalei bogății — 
Petrolul —. naționali
zarea pădurilor, a re
surselor de apă. refor
ma agrară, aplicarea 
unui sistem gradat de 
învătămînt. pornind cu 
o amplă acțiune de al
fabetizare — toate a- 
cestea du avut ca re
zultat declanșarea u-

----------------- 1

nui adine proces în
noitor.

Ca urmare, industria 
s-a dezvoltat continuu; 
au apărut si s-au ex
tins ramuri moderne 
cum sînt siderurgia, 
construcțiile de ma
șini. industria energe
tică. petrochimia, elec
tronica. industria u- ’ 

' sfoară. Cel de^al Cinci
lea plan de dezvoltare 
(1973—1978) prevede 
un ritm anual de 
creștere economică de 
circa 25 la sută. In. 
anul trecut. Iranul a 
produs 294,8 milioane 
tone de petrol — 
10.3 la sută din pro
ducția mondială, iar in 
acest an s-au înregis
trat producții record 
de 5,264 milioane ba
rili de petrol pe zi. 
Veniturile obținute din 
petrol sînt investite in 
realizarea unor impor- 

proieote In do- 
e petrochimiei,

mijloacelor de trans
port. energeticii. O 
preocupare tot mai 
susținută se manifestă 
în domeniul prospec
tării intensive si pu
nerii în valoare a ză
cămintelor de mine
reuri. în prezent sînt 
în exploatare 600 de 
mine — cu 22 la sută 
mai multe decit anul 
trecut Procesul de in
dustrializare din Iran 
a creat Premise favo
rabile pentru o largă 
oooperare cu numeroa
se state ale lumii.

Puternic stimulate 
de frecventele întîlniri 
dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și 
șahinșahul Mohammad

Reza Pahlavi Arya- 
mehr. clădite ne teme
lia principiilor egali
tății si respectului re
ciproc. consacrate de 
Declarația solemnă co
mună din iunie 1973. 
bunele relații româno- 
iraniene reprezintă un 
adevărat model de co- . 
laborare între state cu 
orînduiri social-econo- • 
mice diferite, cunos- 
cînd o continuă extin
dere și diversifica
re. Cooperarea eco
nomică dintre cele 
două țări s-a materia
lizat în realizarea în 
Iran a unui sir de o- 
biective. cum sînt fa
brica de produse sodi
ce de la Shiraz, fabri
ca de tractoare de la 
Tabriz, complexul a- 
grozootehnic de 

complexul fo- 
de Ia Neka. li- 
fabricare a pîi- 
la Teheran, in-

■ A

în cadrul manifestărilor organizate 
în țara noastră pentru marcarea ce
lei de-a 60-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Ploiești a avut loc, marți, vernisajul 
unei expoziții de fotografii, intitulată 
„60 de ani de la 
Octombrie". La

Marea Revoluție din 
deschiderea expozi-

ției au rostit alocuțiuni Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., și V. A. Mokșin, consilier 
al Ambasadei U.R.S.S. la București, 
în continuare, expoziția va fi pre
zentată și la casele de cultură ale 
sindicatelor din Galați, Alexandria șl 
Rimnicu Vîlcea.

(Agerpres)

la
Rasht. 
restier 
nia de 
nil de . ...
stalatiile portuare de 
la Bandar Shahpour. 
Recent au fost înche
iate noi înțelegeri 
importante. între care 
acordul pentru trans
porturi tutiere. con
tractele privind livră
rile de vagoane, au
tocamioane etc.

După cum arată 
viața Însăși, dezvol
tarea legăturilor prie
tenești româno—ira
niene, transpunerea 
în practică a celor 
convenite la nivel 
înalt corespund inte
reselor celor două țări 
si Popoare. precum si 
ale cauzei Păcii si 
cooperării internațio
nale.

A. BUMBAC
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AZI, SPANIA - ROMANIA LA FOTBAL

SUCCES, MULT SUCCES TRICOLORILOR!
Evenimentele zilei premergătoare 

meciului România — Spania le-au 
constituit, aici, la Madrid, antrena
mentul public efectuat de jucătorii 
din lotul nostru reprezentativ pe te
renul stadionului „Vicente Calderon" 
și. în special, anunțarea la sfîrsitul 
acestui antrenament a formației 
României. Au fost multi curioși 
tribune, multi specialiști, 
spanioli, foarte numeroși 
teri si gazetari: aceștia 
s-au. strîns cu zecile în 
trenorului Stefan Covaci, atunci când 
el a anuntat pe cei 11 titulari care 
vor juca si vor lupta azi sub culo
rile sportive românești: Cristian — 
Cheran. Sătmăreanu. Sames. Vigu — 
Dumitru. Bălăci. BSliini — Crișan. 
Dudu Georgescu. Iordănescu. In caz 
de necesitate, conducerea tehnică a 
lotului a decis că înlocuitori, deci 
jucători de rezervă, vor fi Morarii.- 
Dobrău. Dinu. Romilă si Tilihoi.

Deși antrenorii celor două echipe 
reprezentative au anuntat formațiile, 
trebuie să vă spunem că. în confor
mitate cu regulile F.I.F.A.. se mai 
pot produce unele modificări pînă la 
ora începerii partidei. •Formațiile 
anunțate ieri au totuși un grad 
foarte mare de probabilitate. Dacă 
ar fi. să judecăm lucrurile după co
mentariile presei spaniole, atunci în 
formația iberică ar persista cel pu
țin încă două îndoieli: dacă va juca 
Benites sau Martinez ne postul de 
fundaș dreapta ; dacă va juca Leal 
sau Lopez pe unul din rolurile de 
mijlocaș. *

La sosirea lor în capitala Spaniei, 
conducătorii lotului si jucătorii ro
mâni au răspuns cu amabilitate la 
multele si furioasele întrebări ale 
ziariștilor. Dar. după conferința de 
presă care a avut loc luni seara, 
membrii delegației române au spus 
„stop" solicitărilor de presă si au in
trat în tihna cuvenită pregătirii unui 
meci atît de 
vicepreședinți 
Angelescu si 
dialogat însă 
tîrziu cu reprezentanții 
posturilor de radio si
După un interviu la televiziune, l-am 
însoțit pe Stefan Covaci la sediul 
postului de radio Madrid, post care 
transmite și peste ocean, apreciin-

dtl-se că ar avea peste 5 milioane de 
ascultători constanți. Ne-a bucurat mai 
ales faptul-că fotbalul nostru, echipa 
reprezentativă, unii jucători și an
trenori suscită astăzi atentie si în 
țările Americii Latine. O probă in 
această privință va fi si transmiterea 
in direct a meciului România — Spa-

U. R. S. S.

Văzut dimineața, prin fereastra 
trenului ce vine de la Moscova, 
Kievul dezvăluie privirii o imagine 
neașteptată și reconfortantă, de un 
pitoresc aparte, subliniat de albas
trul intens al Niprului și atotetăpî- 
nitoarea zonă verde. Oamenii au 
făcut din Kiev un oraș-grădină, un 
loc in care nu se știe unde se sfir- 
șește orașul și unde începe parcul.

Aceasta este însă doar imaginea 
„turistică" obișnuită. Dincolo de ea 
se simte pulsul puternic al unui 
oraș dinamic, în plină expansiune, 
care se modernizează șl se dezvoltă 
necontenit. Despre Kiev și despre 
viitorul său, despre orientările și so
luțiile adoptate de edili ne-a vorbit 
la Sovietul orășenesc, pe îndelete, cu 
pasiune și competentă, tovarășul 
V. N. Antonov, vicepreședinte cu 
probleme de construcții si siste
matizare.

— îmi este plăcut să vorbesc 
despre orașul nostru —- ne-a spus in
terlocutorul — acum cind întreaga 
tară, toate repu
blicile. toate loca
litățile trăiesc din 
plin 
celei 60-a 

Ma-
So-
Oc-‘

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

în 
nu numai 
fotorepor- 
din urmă 

jurul an-

important. Cei doi 
ai F.R.F. — Mircea 
Ștefan Covaci — au 
pînă luni noaptea 

ziarelor, 
televiziune.

CORESPONDENTA 
DIN MADRID

nla In mai multe țări sud-americano. 
printre care Brazilia si Argentina. 
De altfel, se estimează la iumătate 
de miliard numărul spectatorilor 
care vor urmări în direct această 
partidă !

Am lăsat la urmă referirile la co
mentariile cuprinzînd atîtea pro
nosticuri din ziarele de ieri. Există, 
firește, o diversitate de atitudini si 
păreri, din care vom alege numai 
una. deoarece ea pare să sintetizeze 
pronosticurile multora, pornind de la 
fapte reale — meciurile care au avut 
loc în grupa a III-a (mai ales. Româ
nia — Spania 1—0 si Iugoslavia — 
România 0—2). clasamentul actual, 
programarea viitoarelor partide etc.

Printre calcule interesante — un ve
ritabil calcul al tuturor probabilită
ților — în ziarul madrilen. „Ya“ se 
ajunge la 27 de unități cuprinzînd 
șansele celor trei echipe (România. 
Spania. Iugoslavia) pentru calificarea 
în. turneul final din Argentina. Con
form acestui calcul, echipa Iugosla
viei ar deține în prezent o singură 
„unitate" de șansă, echipa Spaniei — 
6 asemenea „unități", iar echipa 
României — 20 din cele 27. Mai lim
pede spus, comentariul respectiv, la 
capitolul intitulat „România, marea 
favorită", consideră echipa noastră 
aproape pe trei sferturi calificată. 
Este vorba, bineînțeles, de un joc 
ziaristic pentru uzul cititorilor de 
fotbal, dar nu și pentru jucătorii 
noștri, cunoscători ai valorii si renu- 
melui echipelor Spaniei și Iu
goslaviei. Tocmai de aceea ei sînt 
hotărîti să acționeze cu toată ener
gia din primul minut al partidei. 

’ deoarece, așa cum s-a dovedit la pre
cedentele întîlniri. pe teren se con
struiesc „„șansa" și succesul. Să le 
urăm împreună tricolorilor succes, 
mult succes. în dificila lor misiune pe 
care o au astă seară, începînd de la 
ora 22.

Valeriu M1RONESCU

• Cea de-a 15-a ediție a Dlnamo-
viadei de volei, la care participă 
echipe masculine și feminine din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. D. Co
reeană, R. D. Germană, Polonia, Un
garia; U.R.S.S. si România, a început 
marți în sala de sport Dinamo, din 
Capitală. Iată primele rezultate : fe
minin : Dinamo București — Gwar- 
dia Varșovia 3—0; Amrokan (R. P. D. 
Coreeană) — Levski Spartak Sofia 
0—3 ; Dynamo Berlin - 
Dozsa Budapesta 3—2 ; 
Levski Spartak Spfia - 
Dozsa Budapesta 3—0 ;
(U.R.S.S.)—Dynamo Berlin 3—1 ; Di
namo București — Amrokan (R. P. D. 
Coreeană) 3—1.

întrecerile continuă astăzi, dimi
neața, de la ora 8,30, iar după-amia- 
ză, de la ora 15.
• La poligonul Dinamo au conti

nuat întrecerile prietenești la tir în
tre sportivii români și chinezi. în 
proba de armă liberă poziția culcat 
60 focuri pe primul loc s-a clasat tră
gătorul chinez Lin Po, cu 599 puncte 
(nou record al R. P. Chineze). Pe lo
cul doi s-a situat Dan Pantazi. cu 592 
puncte. La Pistol viteză a cîstigat Dan 
Iuga — 595 puncte, urmat de Liu 
Min-cin — 591 puncte, iar la pistol 
liber a terminat învingător Laurențiu 
Pop, după baraj cu Cin Ciun-po, am
bii avînd 555 puncte. Proba feminină 
de armă standard, 60 focuri culcat, a

— Ujpest 
Masculin :
— Ujpest 

Dinamo

revenit sportivei Dumitra Matei, cu 
596 puncte.

• Stadionul Steaua din Capitală 
găzduiește astăzi, cu începere de Ia 
ora 15, meciul dintre selecționatele 
României și Spaniei, contînd pentru 
campionatul european de fotbal re
zervat echipelor de tineret.

Din lotul selecționatei române fac 
parte, printre alții, Windt, Dumi
trescu, Zahiu, Agiu, M. Râducanu, 
Ticleanu, Radu II și Țălnar.

• între 20 și 22 octombrie s-a des
fășurat în R. D. Germană competi
ția internațională automobilistică 
„Raliul Wartburg", cursă contînd 
ca etapă în „Cupa păcii și prieteniei". 
Un remarcabil succes a obținut echi
pajul român Ștefan Iancovici — Petre 
Vezeanu („Dacia 1 300"), situat pe 
primul loc la clasa 1 300 — grupa I 
înaintea unor echipaje valoroase din 
Cehoslovacia, U.R.S.S. și R. D. 
Germană.

• Turneul internațional de șah de 
la Bar (Iugoslavia) a continuat cu 
runda a 11-a, în care maestrul român 
Victor Ciocîltea a remizat cu iugo
slavul Jivkovici. In clasament con
duce Ivanovici (Iugoslavia) cu 7,5 
puncte (1), urmat de Smejkal (Ceho
slovacia) — 7,5 puncte, Stean (Anglia), 
Hulak (Iugoslavia) — cîte 7 puncte, 
Victor Ciocîltea (România), Forintos 
(Ungaria), Tringov (Bulgaria) și Rai- 
cevici (Iugoslavia) — cîte 5,5 puncte 
etc.

t
Programul 1
9,00 Teleșcoalâ

10,00 Teatru TV: „Ceasul adevăru
lui", de Radu Theodoru

11,25 In clasă și la orele de prac
tică. Reportaj TV

■ ’■ Telex 
închiderea programului 
Telex 
Teleșcoalâ 
Iran — Permanențe șl înnoiri

11.45
11.50
18,00
16,05
16.35 ____ _____  ..... .
16,55 Cabinet de perfecționare pro

fesională
17,15 Melodii populare.
17,25 Din țările socialiste
17.35 Tragerea pronoexpres
17.45 Telecronica pentru pionieri
18,05 Moștenire pentru viitor: „Pă- 

mînt al țării, carte de citire"
18.50 Forum cetățenesc
19,20 1001 de seri

19.30 Telejurnal • în întîmpinarea 
alegerilor de la 20 noiembrie

19,50 Noi, femeile ! Emisiune des
pre rolul femeii în societatea 
noastră socialistă

20,20 Telecinemateca. Ciclul „Dosa
rele ecranului". „Chicago 
fierbinte". Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor a- 
mericane

22,00 Fotbal: Spania — România 
în preliminariile Campionatu
lui mondial, 
directă de la 
priza I).

22.45 Telejurnal 
23,00 Transmisiunea

Il-a a meciului 
Spania — România

Programul 2
19,50 Bijuterii muzicale.
20.30 Agenda culturală a Capitalei 
21,00 Cintece tinerești
21,10 Telex
21,15 Țara mea de glorii, spectacol 

litera r-muzical

Transmisiune 
Madrid (re

reprizei a 
de fotbal

31,45 „Omul din tundră". Docu
mentar

23,40 Melodii populara

>; 11,15; 13,30;

.cinema
• Regăsire: SCALA — 9,15; 11,30;
13,45: 16; 18,15; 20.30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Ținutul uitat de timp: PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30; FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17,30.
• A cincea pecete: CENTRAL — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,30.
• Căpitan la 15 ani: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

13,30;

LUCEAFĂRUL 
15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici — 9,30; 11; 12,30: 14, Atit 
timp cit bate ceasul — 16; 18; 20: 
DOINA.
• Iama bobocilor: MODERN —
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30,-----
VIȚA — 9; 11,15; 13,30: 16;
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15.
• Salty: EFORIE — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.
• Salvele Aurorei: TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Johnny chitară: FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
e Marele singuratic: COTROCEN1
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, VOLGA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cidul: BUCEGI — 8,45; 12;
15,30 19.
• Atentatul de ta Sarajevo: 
POPULAR — 15,45; 18; 20.

— Care sînt tendințele, soluțiile de 
bază în construcția de locuințe ?

con- 
fondul de stat, 

să 
cuvenite 

Anual, dăm în folosință 
locuințe convenționale, 

mută circa 100 000 de 
în total. în* acest cin- 

construi 6,6 milioane..
' ' "i locative. mai 

întreaga istorie 
Ca regim 

55

însemnări 
de călătorie

apropierea
de-a 

aniversări a 
rii Revoluții 
cialiste din.
tombrie. Nume
roase sînt si realizările obținute de 
orașul nostru, de oamenii care trăiesc 
și muncesc în capitala Ucrainei So
vietice. Și fiindcă Kievul se află in 
preajma împlinirii a 1 500 de ani 
de existență, este de asemenea un 
prilej de a privi, mai ales noi, edilii, 
cu și mai multe răspunderi ceea ce 
s-a înfăptuit și cum 
să se dezvolte orașul

— Am dori să ne 
din aceste orientări ?

— A trebuit să ținem 
folosim, să dăm valoare 
formelor sale de relief : __ ______
clădit pe coline, are în jur o rețea 
de păduri, iar drept arteră 
pală, în centru... Niprul. Deci, 
construit și construim ținînd 
de tot acest relief, valorificat 
chibzuință, el făcînd orașul și mai 
frumos, mai puțin monoton. Extinde
rea orașului va fi în principal pe 
direcția nord-sud, de-a lungul Nipru- 
lui. fără a atinge cu nimic zona 
cu păduri. L-am apropiat pe om de 
liniște și natură și multe locuri de 
pe malurile fluViului au . început să 
semene a veritabile stațiuni de odih
nă. Iată, de pildă, noul cartier de 
locuințe Obolon (pentru care numai 
în scopul adaptării terenului s-au 
investit 52 milioane de ruble), con
ceput pentru 200 000 de locuitori, are 
deja 160 000 de locatari ai noilor 
apartamente, care trăiesc practic, o 
bună parte din zi, în afara climatului 
„clasic" al unui mare oraș, cum este, 
desigur, șl Kievul, cu cei peste două 
milioane de locuitori ai săi. Dar tre
buie să ținem seama că și această 
populație crește vertiginos. Deci, 
alte probleme. Iar în tot acest con
text noi vrem să ținem constantă și, 
dacă se poate, să și sporim media ce
lor 20 metri pătrați de spațiu verde, 
cîți revin acum fiecărui cetățean al 
Kievului.

este mai bine 
în viitor.
reliefați cîteva

cont și să 
diversității 
orașul este

princi- 
am 

cont 
cu

— In primul rînd, firește, 
structii masive din ‘ _
fiindcă societatea noastră caută 
asigure omului toate cele 
traiului, 
cite 25 000 
în care șe 
oameni, iar 
cinai vom 
mp de sUpraiată 
mult decât în 1___
antebelică a Kievului, 
de înălțime, aproximativ 55 la 
sută din blocuri vor avea 9 etaje, 
celelalte vor fi mai înalte, dar nu
mai cîteva vor avea cîte 20 de 
etaje.

S-a întocmit o hartă a decibelilor 
în oraș pentru a ști ce zone sînt im
proprii locuitului. Ne preocupăm să 
evităm monotonia noilor construcții 
prin proiecte diversificate, prin fa
țade mai frumoase, mai bine finisate 
și avem chiar proiectat un micro- 

raion experimen
tal, după experi
ența cartierului 
Certanovo din 
Moscova. De ase
menea, avem în 
vedere ca locuin
țele să fie mai 
confortabile, cu 

mal multe amenajări. Este o reflec
tare a creșterii standardului de viață 
al oamenilor sovietici și noi trebuie 
să venim in întîmpinarea cerințelor 
lor. Firește, toate locuințele au, fie 
la parter, fie în imediata vecinătate, 
dotările comerciale și social-cultu- 
rale necesare. Nu putem spune, de
sigur, că totul e ideal, fără cusur, că 
n-am avea și lipsuri, dar trebuie să 
ne luptăm cu ele și să le învingem.

— în privința construcțiilor social- 
culturale cu ce se va îmbogăți 
Kievul în acești ani ?

— Planul este foarte bogat. Astfel, 
pe malul sting se va înălța edificiul 
noUlui teatru dramatic, apoi un ho
tel și o serie de clădiri administra
tive reprezentative, iar pe malul 
drept un teatru pentru copii și tine
ret ; tot în cincinalul acesta va fi 
terminat Muzeul închinat luptei oa
menilor sovietici în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei și a început 
construcția Filialei Muzeului Lenin. 
Totodată orașul va cunoaște o mare 
dezvoltare a rețelei de transport și o 
extindere corespunzătoare a tramei 
stradale. Ce v-aș inai putea spune ? 
Vrem să facem un oraș și mai fru
mos, mal bine conservat și ferit de 
noxe de orice fel. Un oraș pe mă
sura viitorului, în care oamenii să 
se simtă bine și să fie fericiți.

...Am Încheiat ziua cu o plimbare 
cu șalupa pe Nipru. Căutat cu pri
virea dinspre fluviu, orașul rămîne, 
porțiuni întregi, ascuns privirii. II 
acoperă parcul de pe malurile flu
viului, îl ascund privirii coroanele 
foșnitoare ale castanilor. Iar Kievul 
are nu mai puțin de 50 000 de cas
tani. I s-a dedicat pentru aceasta 
și un cîntec. A devenit imnul ora
șului. Laitmotiv al bucuriei de a trăi 
într-un oraș în care natura este și 
rămîne la ea acasă.

Dinu POPESCU

• Făgăduia!»: BUZEȘTI — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Buzduganul cu trei peceți: 
ARTA — 9; 12,15; 15,30; 19, FE
RENTARI - 16; 19, CIULEȘTI — 
9; 12,15; 15,30; 19.
• Pelerina roșie: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18: 20.
• Comoara din iacul de argint: 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
18; 20.
• Hercule in centrul pămintului: 
LIRA — 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru: PACEA — 16; 
19, COSMOS — 9,30; 15,30; 19.
• Vieți scurte: MUNCA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ztna apelor — 9, Spada
— 11,15: 13,30; 15,45; 18;
FLAMURA.
• Judecătorul Fayard zis 
ful": MIORIȚA — 9; 11;
15,30; 17,45; 20.

neagră
20,15:

„Șeri- 
13,15;

• Pasărea albastră — 16, Ame
nințarea — 18; 20: PROGRESUL.
• Tom și Jerry — 9,30; 14; Lo
godnic pentru Anna — 11,30; 16; 
18; 20: FLACARA.
• Salvați orașul: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.

ta t r
• Teatrul Național București (sa
la mare): Cyrano de Bergerac — 
19,30, (sala mică): Acord — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului): Ciclul 
Mozart. Integrala sonatelor pen
tru vioară și pian. Mihai Constan- 
tlnescu — vioară, Corneliu Gheor
ghiu — pian — 20.
• Opera Română: Traviata —19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

dra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei): Interviu — 19,30.
• Teatrul 
19,30.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul ____ .... _______
olteni — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C.
nașe" (sala Savoy): Salutări 
la Vaslle . *
Varietăți pe portativ
• Teatrul „I. Vasilescu": Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": La hanul cu cintece — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10, 
Anotimpurile minzului — 17.
• Circul București: Super-clre — 
19,30.

Mic: Rețeta fericirii

de comedie: Zăpăcitul

Ciulești: Comedie cu

Tă- 
de 

19,30, (sala Victoria): 
.........  19,30.
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD Manifestări consacrate Zilei Armatei ziua naționala a austriei

Examinarea aspectelor militare 
ale securității In Europa - o problemă 

majoră, o cerință prioritară
Intervenția reprezentantului României

BELGRAD 25. Trimisul special 
Agemr.es transmite : în această săp- 
tămină. în. organul de lucru privind 
securitatea în Europa al reuniunii de 
la Belgrad a reprezentanților tarilor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare dezbaterile 
sînt axate ■ asupra aspectelor militare 
ale securității. asupra rezultatelor 
obținute în aplicarea prevederilor 
Actului final, fiind prezentate tot
odată. o serie de noi propuneri in 
acest domeniu.

Discutiile de cină acum subliniază 
importanta primordială pe care ma
joritatea statelor participante o 
acordă aspectelor militare ale secu
rității. evidențiază necesitatea iniție
rii si adoptării de măsuri concrete 
care, prin numărul si conținutul lor. 
să oonstituie trecerea la examinarea 
sistematică a problematicii militare 
in vederea obținerii de rezultate po
zitive în domeniul dezarmării si 
dezangajării militar®.

Luind cuvîntul în dezbaterile ne 
această temă, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Linatti. a 
subliniat că reuniunea de la Belgrad 
trebuie să asigure un examen 
aprofundat si responsabil al aspecte
lor militare ale securității în Europa, 
care să ducă la adoptarea de noi 
măsuri de natură să contribuie la 
întărirea securității pe continent. 
Hotăririle la care va ajunge reuniu
nea — a arătat el — trebuie să con
țină nu numai angaiamentul țărilor 
participante de a întreprinde noi 
eforturi in direcția dezarmării, dar si 
hotărârea acestor țări de a contribui 
activ la lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. care va 
avea loc în 1978. Pornind de la po
ziția sa constantă, conform căreia 
dezarmarea generală, completă si in 
primul rind dezarmarea nucleară, 
constituie o cerință majoră în etapa 
actuală, o condiție vitală pentru 
dezvoltarea economică si socială a 
tuturor țărilor, pentru existenta în
săși a popoarelor. România consideră 
că reuniunea de la Belgrad trebuie 
să acorde o importantă majoră 
examinării aspectelor militare ale 
securității in Europa.

Concepția României In acest dome
niu si măsurile pe care consideră că 
trebuie să le adopte actuala reuniu
ne fac obiectul unul document pre
zentat In organul de lucru amintit 
de delegația tării noastre. După ce 
subliniază că pe continentul euro

pean se află cea mai mare concen
trare de forte armate si armamente, 
inclusiv arme nucleare, că se men
ține cursa înarmărilor, că negocie
rile In materie nu înregistrează pro
grese. documentul pune accentul pe 
necesitatea adoptării de măsuri în 
direcția trecerii la dezarmare . si 
dezangajare militară In Europa. Do
cumentul prezentat de România 
propune examinarea si adoptarea de 
măsuri concrete, cum sînt notificarea 
prealabilă a mișcărilor militare de 
anvergură, notificarea prealabilă a 
manevrelor militare si navale, abți
nerea de la efectuarea de manevre 
multinaționale in apropierea frontie
relor altor state, asumarea angaja
mentului de a nu crea noi baze mi
litare, de a nu amplasa arme nu
cleare si de a nu disloca noi trupe 
pe teritoriul altor state europene.

★
în cadrul aceluiași organ de lucru, 

reprezentantul sovietic a prezentat o 
platformă de acțiuni în scopul conso
lidării destinderii militare in Europa. 
Documentul, după cum anunță agen
ția T.A.S.S.. prevede : încheidtea 
între țările participante la C.S.C.E. 
a unui tratat care să stipuleze că nu 
vor folosi primele — una împotriva 
alteia — arma nucleară ; realizarea 
unui acord care să prevadă neextin- 
derea. prin includerea de noi mem
bri. a grupurilor si alianțelor mili- 
tar-politice opuse din Europa : 
transpunerea cu consecventă în viată 
a unor asemenea măsuri, prevăzute 
deja în Actul final de la Helsinki, 
ca notificarea marilor aiplicatii mili
tare. invitarea de observatori la 
unele manevre, schimburi de delega
ții militare.

Uniunea Sovietică propune, de ase
menea. să se convină să nu se or
ganizeze manevre ale unor forte mi
litare peste un anumit, nivel — în 
principiu 50 000—60 000 de oameni. în 
document se arată că. în cazul în 
care țările din sudul bazinului Mă
rii Mediterane doresc ca măsurile 
militare prevăzute de Actul final să 
cuprindă si această regiune ce se în
vecinează cu Europa. Uniunea So
vietică ar privi cu înțelegere o atare 
hotărâre.

Alte dele®atii. cum sînt cele ale 
Suediei. Elveției si Norvegiei, au de
clarat că vor prezenta. în zilele 
următoare, propuneri în domeniul 
militar.

Republicii Socialiste România
BUDAPESTA. — La cimitirul de 

la Rakosliget al eroilor români că- 
zuti în luptele pentru eliberarea Un
gariei de sub dominația fascistă, am
basadorul României la Budapesta, 
Victor Boiojan. împreună cu atașatul 
militar, colonel loan Pușcaș, au de
pus o coroană de flori. Au fost de 
fată comandantul garnizoanei Buda
pesta. colonel Farkas Mihaly, ofițeri 
superiori din Ministerul Apărării, 
membri ai ambasadei române.

ULAN BATOR. — La o unitate 
militară din Ulan Bator a avut loc 
o adunare festivă In cadrul căreia 
ambasadorul român la Ulan Bator, 
Traian Gârba, a vorbit despre lup
tele eroice ale armatei române îm
potriva dominației fasciste, contribu
ția României la victoria finală asu
pra Germaniei hitleriste, precum și 
despre realizările poporului român 
în construcția socialismului. Adu
narea a fost urmată de o gală de 
filme. Au luat parte general-maior 
G. Mah-Bariad. prim-adjunct al șe
fului Statului Major, ofițeri superiori, 
membri ai ambasadei române.

PARIS. — Atașatul militar, aero 
si naval la Paris. colonel Marin 
Pancea, a organizat o gală de filme 
și o expoziție de cărți și fotografii. 
Au participat generali si ofițeri su
periori ai armatei franceze, funcțio-

narâ superiori din M.A.E. francez, 
șefii unor misiuni diplomatice, ata
șați militari si alti membri ai corpu
lui diplomatic.

LONDRA. — în capitala Marii Bri-^ 
tanii, colonel Cornel Popa, atașatul” 
militar, aero si naval al tării noastre 
la Londra, a organizat în saloanele 
ambasadei României o gală de filme. 
Au participat generali, amirali si ofi
țeri superiori britanici, atasati mili
tari, aero si navali acreditați în 
Marea Britanie, alte persoane ofi
ciale.

STOCKHOLM. — Atașatul militar, 
aero si naval al României la Stock
holm. colonel Iorga Constantin, a 
organizat o gală de filme militare 
românești și o expoziție de fotografii 
și de carte. Au participat generali și 
ofițeri suedezi, personalități ale vieții 
politice si economice suedeze, mem
bri ai corpului diplomatic si atașați 
militari.

TOKIO. — Atașatul militar, aero 
și naval la Tokio, colonel Mitică De- 
tot, a oferit o gală de filme militare. 
Au participat șeful Statului Major 
unit al forțelor de autoapărare, ge
neral Hirromi Kurisu, generali și 
amirali, reprezentanți ai M.A.E., ata
șați militari.

Cuvintarea președintelui Hua Kuo-fen
la sesiunea Comitetului Permanent al celei de-a IV-a Adunări 

Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria
VIENA

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Austria, îmi este deosebit de 
plăcut< să adresez Excelenței Voastre. în numele poporului român și al meu 
personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea poporului austriac.

Sîn,t încredințat că bunele relații româno-austriece de prietenie șl co
laborare se vor dezvolta și în viitor spre binele ambelor noastre popoare, 
al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Linz înseamnă oțel

DE PRETUIIhIDENI
• RECICLAREA DE

ȘEURILOR. O mare uzină 
de reciclare a deșeurilor indus
triale a fost inaugurată luni in
apropiere de portul Le Hâvre 
(Franța). Centrul de la Le 
Hâvre va putea trata peste 
50 000 tone de reziduuri Incine-
rabile pe an, ceea ce ii va per
mite să producă o cantitate de 
abur echivalentă cu cea produsă 
prin combustia a 25 000 tone 
păcură pe an. Luînd cuvîntul 
cu acest Prilej, ministrul fran
cez al culturii si mediului am
biant a precizat că Franța dis
pune acum de cinci centre pen
tru tratarea’ deșeurilor indus
triale.

La Belgrad 
a fost inaugurat Tirgul 
internațional al cărții 

Aprecieri elogioase la adresa 
producției editoriale românești

BELGRAD 25. — De la trimisul 
special Agerpres : La Belgrad s-a 
deschis cea de-a 22-a ediție a Tir- 
gului international al cărții, impor
tantă manifestare culturală si comer
cială internațională. Tirgul a fost 
inaugurat de Stane Dolanț, secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.

Pe o suprafață de 37 000 metri pă
trat! siint expuse peste 100 000 de 
lucrări, reprezenitînd producția edito
rială a anului în curs, realizată de 
peste 2 500 edituri din 45 de țări.

Prezentă permanent la această im
portantă manifestare, țara noastră 
expune aproape 700 de titluri, repre- 
zentînd toate sferele producției edi
toriale. în standul rezervat literatu
rii social-politice sînt expuse lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate", apărute în limba română și în 
alte limbi. Sînt, de asemenea, pre
zentate documente ale Partidului 
Comunist Român, lucrări infățișînd 
activitatea internațională a tării 
noastre, numeroase volume din do
meniul Istoriei și arheologiei, filozo
fiei, dicționare enciclopedice. între 
volumele din domeniul științei se 
află și lucrarea tovarășei acad. dr. 
Ing. Elena Ceaușescu „Cercetări în 
domeniul sintezei șl caracterizării 
compușilor macromolecular!", editată 
in limba engleză de Editura Acade
miei.

Vizittnd standurile, Stane Dolanț, 
Însoțit de alte oficialități iugoslave, 
s-a oprit Îndelung la standul româ
nesc, făcind aprecieri elogioase la 
adresa producției editoriale a țării 
noastre.

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka a primit pe 
ambasadorul României

COLOMBO 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Sri Lan
ka, Junius Richard Jayewardene, l-a 
primit pe Dumitru Niculescu, amba
sadorul României la Colombo, in vi
zită de prezentare.

Cu acest prilej, primul ministru al 
Republicii Sri Lanka a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mai bune tirări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român, prosperitate și progres.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme privind evoluția rela
țiilor politice dintre România și Sri 
Lanka, căile de transpunere în prac
tică a acțiunilor de cooperare eco
nomică convenite, precum și identi
ficarea de noi posibilități pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale.

SPANIA

Semnarea programului 
economic comun

MADRID. — La Madrid s-a desfă
șurat, marți, ceremonia semnării de 
către președintele guvernului spaniol, 
Adolfo Suarez, și conducătorii princi
palelor partide politice a programului 
economic comun stabilit în cursul în
trevederilor ce au avut loc la Palatul 
Moncloa.

Secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
a apreciat că acordul reprezintă un 
„compromis istoric al spaniolilor, la 
care iau parte toate forțele parlamen
tare".

Primul secretar al Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, Felipe Gon
zalez, a apreciat pozitiv consensul in
tervenit intre toate forțele politice, 
materializat în acest acord.

PEKIN 25 (Agerpres). — în cuvîn- 
tarea rostită la cea de-a IV-a se
siune a Comitetului Permanent al 
celei de-a patra Adunări Naționale 
a Reprezentanților Populari a Repu
blicii Populare Chineze, Hua Kuo- 
fen, președintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
a arătat că C.C. al P.C. Chinez apre
ciază că este imperios necesară con
vocarea înainte de data prevăzută a 
celei de-a cincea Adunări Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze.

Președintele Hua Kuo-fen a arătat 
că trebuie să fie convocate mai in- 
tii noile adunări populare in pro
vincii, municipalități si în regiunile 
autonome, subliniind că adunările 
reprezentanților populari la nivel de 
provincie, municipiu si regiune auto
nomă nu si-au tinut sesiunile de 
multă vreme, iar comitetele revolu
ționare hu au fost realese la timpul 
cuvenit. Aceste condiții au împiedi
cat comitetele revoluționare să joace 
efectiv rolul pe care ar trebui să-1 
joace. Viitoarele adunări populare 
trebuie să ofere cîmp larg de afir
mare democrației, să aleagă comi
tete revoluționare unite si compe
tente, care să înfăptuiască cu fer
mitate linia revoluționară a pre
ședintelui Mao Tzedun, principiile și 
direcțiile politice ale Comitetului 
Central al partidului, să mențină le
gături strînse cu masele, să lupte 
unite si să se bucure de prestigiu in 
rindul poporului. Comitetele revolu
ționare ale provinciilor, municipali
tăților și regiunilor autonome tre
buie să includă reprezentanți de pe 
toate fronturile, din toate domeniile 
și din toate serviciile si sferele de 
activitate. în comitetele revoluțio
nare trebuie alese elemente bune, a 
căror valoare a fost recunoscută, din 
rindul muncitorilor, țăranilor, solda- 
tilor revoluționari, cadrelor revolu
ționare si intelectualilor, oameni îna- 

•intați care se bucură de un real pres
tigiu in rindul maselor, care au adus 
contribuții reale la revoluția socia
listă si la construcția socialistă. Tot
odată, la adunările populare la nivel 
de provincii, municipii si regiuni au
tonome trebuie aleși, prin discuții 
ample si consultări democratice, oa
meni remarcabili din diverse dome
nii de activitate si personalități re
prezentative pentru cea de-a cincea 
Adunare Națională a Reprezentanți
lor Populari a Republicii Populare 
Chineze.

Pentru a asigura succesul acestor 
adunări si pentru a pregăti cea de-a 
cincea Adunare Națională a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze, 
Comitetul Central al P.C. Chinez

consideră potrivită convocarea aces
teia din urmă în primăvara viitoare. 
Totodată, a arătat Hua Kuo-fen. Co
mitetul Central al partidului Comu
nist Chinez propune ca al V-lea Co
mitet pe întreaga Chină al Consiliu
lui Consultativ Politic Popular să fie 
convocat in timpul desfășurării se
siunii celei de-a cincea Adunări Na
ționale a Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze. Convocarea celei 
de-a cincea Adunări Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze si a Comitetului pe întreaga 
Chină al Consiliului Consultativ Po
litic Popular — a subliniat vorbitorul 
— vor constitui evenimente majore 
în viața politică a poporului de toate 
naționalitățile din R. P. Chineză.

Convorbire 
prietenească

PEKIN — La 25 octombrie a.c., Uei 
Kuo-cin, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P. C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, șeful Direcției Generale Po
litice a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, a primit pe ambasadorul 
României la Pekin, Nicolae Gavriles- 
cu, cu care a avut o convorbire cor
dială, prietenească,

în numele președintelui C.C. al 
P. C. Qhinez, Hua Kuo-fen, și al său 
personâl. tovarășul Uei Kuo-cin 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușeșdu, secretarul general al 
P.C.R., (președintele Republicii Socia
liste România, un călduros salut prie
tenesc și urări de sănătate.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme de interes comun pri
vind relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză.

La întrevedere au participat Lian' 
Pi-ye, membru al C.C. al P. C. Chi
nez, locțiitor al șefului Direcției Ge
nerale Politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, alte oficialități 
chineze, precum si colonelul loan 
Dubesteanu. atașatul militar, aero si 
naval al României la Pekin,

Dacă Viena și Salzburg-ul sînt 
aureolate și astăzi de faima genii
lor muzicale care au trăit și creat 
in aceste orașe, prestigiul altor 
așezări, citeodată mai modeste, re
zultă din perpetuarea și perfecțio
narea unei îndeletniciri practicate 
încă înainte de sosirea legiunilor 
'•omane pe meleagurile ce formează 
teritoriul actual ai Austriei. Prelu
crarea fierului — ocupație intrată 
in legendele populare — se înscrie, 
evident, în coordonate mereu modi
ficate, ca o vocație modernă a Aus
triei contemporane.

Centrul cel mai cunoscut al in
dustriei siderurgice este Linz-ul, 
capitala landului Austria de Sus, 
renumită prin marele său combinat 
VOEST. Cu cîțiva ani în urmă, gu
vernul austriac a procedat la o re
organizare a acestui important sec
tor etatizat al economiei, grupînd în 
concernul VOEST — Alpine AG un 
ansamblu de centre de producție, 
plasate în trei regiuni. Noul con
cern, in care sînt ocupate 82 000 de 
persoane, a produs în 1976 tot oțe
lul și 95 la sută din fierul brut al 
țării.

în uzinele din Linz, cu un perso
nal de 26 000 de oameni, se reali
zează o paletă variată de produse 
— de la oțel pînă la instalații mo- ■/ 
derne pentru uzine chimice. Dezvol- 
tîndu-se ca proporții, uzinele 
și-au asumat rolul de pionier 
al modernizării întregii ramuri in
dustriale. Procedeul „LD“ de pro
ducere rapidă a oțelului prin insu- 
flarea de oxigen poartă în inițialele 
sale numele Linz-ului pentru con
tribuția adusă la această impor
tantă descoperire.

Siderurgiștii provin, in special, 
din localitățile rurale din împreju
rimile metropolei industriale. Din 
muncitori ai cîmpurilor. ai viilor și 
livezilor, multi dintre ei au devenit 
mânuitorii uriașelor agregate. încu
rajată de condiții favorabile, re
ceptivitatea oamenilor la tehnică 
s-a dovedit a nu rămîne apanajul 
categoriilor ajunse mai devreme in 
contact cu activitatea industrială.

Dezvoltarea colaborării 
parlamentare 

româno-franceze
.1 .
PARIS 25 (Agerpres). — Delegația 

Grupului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie România-Franța, con
dusă de Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
președinte ad-interim al grupului, 
care in perioada 20—25 octombrie a 
întreprins o vizită în Franța la in
vitația Grupului de prietenie Fran- 
ța-România din Senatul francez, a 
fost primită, la încheierea vizitei, de 
Alain Poher, președintele Senatului.

Evocîndu-se cursul ascendent al 
tradiționalelor relații de prietenie și 
colaborare româno-franceze. in cursul 
întrevederii a fost exprimată dorința 
comună de a dezvolta și diversifica 
în continuare colaborarea dintre par
lamentele celor două țări, dintre gru
purile parlamentare de prietenie.

Mi-am amintit dă flăcăii de pe 
meleagurile Austriei de Sus, deve- 
niți oțelari pricepuți din prima ge
nerație, citind știrile despre partici
parea întreprinderilor specializate 
ale siderurgiei austriece la produ
cerea de piese detașate pentru con
strucția de reactoare nucleare. Nu 
de mult, VOEST-Alpine AG a li
vrat o anvelopă nucleară pentru 
centrala atomică din Kriimmel 
(R.F.G.). O altă filială a concernu
lui, V.E.W., specializată în oțeluri 
fine, a construit, într-un răstimp 
de doi ani, cea mai mare anvelopă 
nucleară produsă pînă acum aici, 
in greutate de 75 tone.

Partener statornic al combinate
lor similare din țara noastră, 
VOEST a fost în 1970 gazda ospita
lieră a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, in timpul vizi
tei oficiale efectuate în Austria. 
Stăruie și acum în amintire vi
branta primire făcută inalților oas
peți români de siderurgiști, de în
tregul personal al acestei mari în
treprinderi — expresie a sentimen
telor reciproce, prietenești. Puter
nic stimulate de caracterul rodnic 
al întîlnirilor la nivel înalt, re
lațiile româno—austriece cunosc 
o evoluție mereu ascendentă pe 
multiple planuri, evidențiind do
rința celor două state de a con
lucra cît mal rodnic în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
progresului.

Pasionat de frumos, preocupat de 
a oțupa prin munca și hărnicia sa 
un loc demn în familia națiunilor 
europene, poporul austriac s-a 
străduit în anii postbelici, și îndeo
sebi după 26 octombrie 1955 — data 
proclamării de către Parlament a 
neutralității permanente a țării — 
să dezvolte relații de colaborare și 
conviețuire pașnică cu vecinii săi, 
cu toate statele din Europa, In in
teresul consolidării securității și 
destinderii pe continent și In'lume.

P. STANCES CU

România—membră 
a E.C.O.S.O.C.

întrunită In ședință plenară. Adu
narea Generală a O.N.U. a procedat, 
ca în fiecare an, la reînnoirea unei 
treimi din numărul total de membri 
ai Consiliului Economic si Social 
(E.C.O.S.O.C.).

încă de la primul tur de scrutin. 
România a fost aleasă, cu o majori
tate covîrsitoare de voturi, membră 
în E.C.O.S.O.C. Mandatul, care intră 
în vigoare la 1 ianuarie 1978, are o 
durată de trei ani. Alegerea țării 
noastre in E.C.O.S.O.C. reprezintă, 
fără îndoială, o nouă expresie a re
cunoașterii meritelor politicii externe, 
dinamică și constructivă, a României 
socialiste, a contribuției sale active 
la înfăptuirea principiilor si obiecti
velor Cartei Națiunilor Unite.

• „MESAGER" COS
MIC. Locuitori din regiunile 
sud-vestice ale Statelor Unite 
au fost martorii căderii unui 
meteorit de mari proporții. Săp- 
tămîna trecută, în timpul serii, 
un uriaș glob de foc a explodat 
Imprăștiindu-se în văzduh și 
descriind curbe de Jumini pe 
cer, într-o zonă situată la gra
nița dintre statele Texas . și 
Arkansas. Crezind că a fost 
vorba de căderea unui avion in 
flăcări, ipartorii oculari au 
alertat autoritățile. Astronomii 
presupun că a fost un meteorit 
care a ars în aer, înainte de a 
atinge solul terestru.

• ANIMALELE SA- 
HAREI. Largi zone ale Saha- 
rei sînt considerate ca fiind 
cele mai secetoase regiuni ale 
Terrei. Cu toate acestea, aici 
viețuiesc, surprinzător, multe 
specii de animale, care-și aco
peră necesarul de lichide din 
seva plantelor sau din umidita
tea atmosferei. După cum se 
arată într-un studiu al UNESCO, 
în Sahara trăiesc 65 de specii 
de mamifere (în centrul Euro
pei — 137). Dintre acestea 24 
de specii pot fi intîlnite numai 
în pustiul saharian : de pildă, 
gazela albă, antilopa Addax și 
vulpea deserturilor. De aseme
nea, cel mai mare pustiu este 
populat de 90 de specii de pă
sări, dintre care 18 trăiesc ex
clusiv aici. în nord-vestul Sa- 
harei au fost numărate 32 de 
specii de reptile, printre care 
„pestele de nisip". Reptila se 
mișcă asemeni unui pește in 
apă si se poate scufunda în 
nisip.

• CELE MAI „BA- 
TR1NE" BACTERII. Oamenil 
de știință sovietici au descope
rit colonii foarte vechi de bac
terii în partea estică a Siberiei. 
Se apreciază că ele ar fi trăit 
cu 3 miliarde de ani in urmă. 
Descoperirea bacteriilor respec
tive are o importanță deosebită 
pentru studierea trecutului, pla
netei noastre, deoarece, pînă în 
prezent, formele cele mai vechi 
de viață descoperite nu au de
pășit vechimea de 2,8 miliarde 
de ani.

• TELEFON SOLAR. 
Compania italiană de telefoane 
anunță ca pe o premieră mon
dială instalarea intr-un refugiu 
din masivul Dolomiților a unui 
telefon solar. Amplasată la 
2 473 metri altitudine, cabina 
telefonică clasică are un radio- 
emițător alimentat cu energie 
electrică produsă de o placă 
metalică în care se acumulează 
energia solară. Radiația, mai 
puternică la această altitudine 
decît în cîmpie, este transfor
mată în curent de numai cițiva 
wați, dar, după cum arată 
specialiștii, randamentul este 
excelent.

agențiile de presă transmit:

In consiliul de securitate;
CONDAMNARE FERMĂ A POLITICII 

DE APARTHEID DIN AFRICA DE SUD
NAȚIUNILE UNITE 25. — Trimi

sul nostru special transmite : întru
nit, începind de luni, la cererea sta
telor africane, Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a luat în discuție si
tuația din Africa de Sud, ca urmare 
a noilor măsuri represive ale regi
mului de la Pretoria.

Luînd cuvîntul, reprezentantul Tu
nisiei la Națiunile Unite, Mah
moud Mestiri, care este, în același 
timp, potrivit principiului rotației, 
președintele grupului țărilor africane 
membre ale O.N.U., a declarat că, în 
perioada de cînd consiliul a dezbă
tut ultima oară problema situației 
din Republica Sud-Africană, cu 
șapte luni in urmă în această țară 
s-a procedat la noi și masive acțiuni 
de represiune Împotriva negrilor și 
albilor partizani ai unui dialog, toc
mai pentru a împiedica orice regle
mentare pașnică. El a cerut apro
barea proiectelor de rezoluție prezen
tate în luna martie care prevăd, în
tre altele, Impunerea unui embargo 
asupra oricăror livrări de arme că
tre Africa de Sud. țările membre 
fiind invitate, totodată, să se abțină 
de la orice investiții și să nu mai 
acorde credite acestei țări.

A mai luat cuvîntul reprezentantul 
Congresului Panafrioan din Azania, 
una dintre organizațiile de luptă 
pentru drepturile populației africane

majoritare din R.S.A., care a arătat 
că ultimele acte repreșive ale regi
mului Vorster, arestările pe scară 
largă, interzicerea a 16 organizații 
ale populației africane și a două or
ganizații ale populației albe ce se 
pronunță împotriva apartheidului, au 
creat o situație periculoasă pe conti
nentul african. El a cerut Consiliului 
de Securitate să acționeze de urgență 
pentru a se pune capăt definitiv po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială promovate de regimul mino
ritar de la Pretoria.

★
LONDRA. — Internaționala Socia

listă a dat publicității la Londra un 
comunicat în care denunță arestările 
în rândul populației de culoare din 
R.S.A.. precum și interdicțiile hotă
râte de autoritățile rasiste de la Pre
toria împotriva unor publicații și or
ganizații ale populației negre. După 
cum informează agenția France 
Presse, în comunicat. Internaționala 
Socialistă condamnă guvernul sud-a- 
frican pentru încercarea de a dis
truge toate organizațiile populației 
de culoare din R.S.A. și consideră 
„reducerea la tăcere a opozanților la 
politica de apartheid drept o dovadă 
a refuzului guvernului de la Preto
ria de a proceda la un dialog paș
nic cu majoritatea poporului".

lucrările sesiunii comune 
a Adunărilor Poporului 

din Egipt și Sudan
CAIRO 25 (Agerpres). — După cum 

s-a anunțat, in prezența președinte
lui Egiptului, Anwar El Sadat, și a 
președintelui Sudanului, Gaafar El 
Nimeiri, la Cairo au început lucrările 
sesiunii comune a Adunărilor Po
porului din cele două țări.

Luînd cuvîntul, cu acest prilej, 
Anwar El Sadat a propus ca această 
reuniune să poarte denumirea de 
„Conferința unificată a Adunării 
Poporului din Valea Nilului". „Era 
subordonării a apus pentru totdeauna 
și nu va mai reveni pe păminturile 
noastre și în Valea Nilului" — a sub
liniat vorbitorul.

Președintele Egiptului a relevat so
lidaritatea care a unit cele două po
poare din Valea Nilului în lupta lor 
unită timp de generații împotriva co
lonialismului și a oprimării. După 
ce s-a referit la potențialul ridicat 
de care dispun cele două țări, vorbi
torul a arătat că toate forțele vor fi 
mobilizate în vederea bătăliilor pen
tru dezvoltare, subliniind importanța 
acordurilor de apropiere încheiate 
între Egipt și Sudan, care țin seama 
de planuri stabilite pe baze științi
fice și practice.

La rândul său, președintele Suda
nului, Gaafar El Nimeiri, a evocat 
legăturile istorice care unesc po
poarele egiptean și sudanez și a sub
liniat acțiunea lor comună în ve
derea asigurării atît a apropierii eco
nomice, cît si a apropierii politice și 
culturale. După ce a făcut un istoric 
al luptei comune desfășurate de po
poarele din Valea Nilului, el a afir
mat necesitatea adoptării rapide a 
tuturor măsurilor care să ducă la În
tărirea legăturilor între cele două 
popoare.

Cei doi conducători — relevă agen
ția M.E.N. — au chemat la mobili
zarea potențialului uman și material 
pe calea progresului, la punerea de 
acord a planurilor de dezvoltare a 
celor două țări și la întocmirea unui 
studiu avînd ca scop realizarea unei 
unități în folosul dezvoltării econo
mice și sociale, capabilă să ducă la 
dezvoltarea schimburilor cu întreaga 
lume.

Intîlnire româno-iugo- 
SlUVU La octombrie a avut loc 
o intîlnire de lucru între Ion Cos- 
ma, ministrul turismului din Româ
nia, și Milan Vukasovici, președintele 
Comitetului federal pentru turism 
din Iugoslavia. S-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea in continuare a colaborării 
româno-iugoslave în domeniul turis
mului.

Cooperare culturală romă- 
no-maliană. Ambasadorul țării 
noastre în Mali, Valeriu Georgescu, 
și ambasadorul Moustapha Dem, di
rector general al cooperării interna
ționale din Ministerul malian de Ex
terne, au semnat la Bamako progra
mul de aplicare, pe anii 1977—1979, a 
Acordului de cooperare culturală și 
științifică între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Mali. Cu acest prilej, partea maliană 
și-a exprimat recunoștința față de 
guvernul român pentru ajutorul pre
țios acordat în pregătirea și forma
rea cadrelor.

Sesiunea Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace. La 
Praga s-au deschis, la 25 octombrie, 
lucrările sesiunii Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace. La lucrări par
ticipă Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace, 
alți conducători de partid și de stat. 
Bohuslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al R. S. Cehoslovace, a 
prezentat un raport privind proble
mele principale ale politicii externe 
a Cehoslovaciei.

Convorbiri polono-iugo- 
SlOVe. ®dward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit Ia 
25 octombrie pe Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R. S F. Iugoslavia, care face 
o vizită oficială in R. P. Polonă. La 
convorbire a participat Piotr Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

Întrevedere. **25 octombrie, 
Jănoș Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. a avut, la Budapesta, o 
întrevedere cu Jesus Faria, secretar

general al P.C. din Venezuela. Au 
fost abordate nrobleme referitoare la 
activitatea celor două partide si a a- 
vut loc un schimb de opinii privind 
unele Probleme ale situației interna
ționale si ale mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale.

Cel de-al XXVI-lea Con
gres al P.C. din Olanda 8 fost 
convocat pentru intervalul 20—22 Ia
nuarie 1978. Hotărîrea a fost luată 
de recenta reuniune a conducerii 
partidului, desfășurată la sfîrșitul 
săptămânii trecute.

Un nou punct pe agenda 
SeSiUnii O.N.U. Adunarea Gene
rală a O.N.U. a hotărât marți în
scrierea ne ordinea de zi a actualei 
sesiuni a unui nou punct, intitulat 
„Securitatea aviației civile interna
ționale". Problema a fost repartizată 
sore examinare Comitetului politic 
special, căruia i s-a cerut să acorde 
prioritate acestui punct.

Al XlI-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților și-a început lucrările la
Sofia. La congres participă o dele
gație a Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, condusă 
de tovarășul Ion Sasu, președintele 
Consiliului U.A.S.C.R.

P.C. din Mexic și P.C. din
S.U.A. au dat publicității comuni
catul comun semnat de cele două 
partide, cu prilejul recentei întâlniri 
dintre conducerile lor, desfășurate 
la New York. în document se ex
primă solidaritatea comuniștilor 
mexicani și nord-americani față 
de lupta popoarelor din re
giune Pentru democrație. pentru 
respectarea plenară a drepturilor si 
libertăților cetățenești, pentru dezvol
tarea economică independentă a sta
telor. Ambele părți se pronunță pen
tru lichidarea bazelor militare ale 
S.U.A. din America Latină, pentru 
neamestecul In treburile interne ale 
statelor din regiune, pentru înfăptui

rea dezarmării generale si complete 
în întreaga lume.

Comuniștii peruani spri
jină convocarea Adunării 
constituante l>,’ntru adoptarea 
noii constituții și organizarea alege
rilor generale — a declarat la pos
tul de televiziune din Lima Jorge 
Del Prado, secretar general al 
P.C. Peruan. El a relevat că noua 
constituție trebuie să consfințească 
transformările sociale și economice 
înfăptuite de guvernul militar. O con
diție obligatorie a pregătirii și efec
tuării alegerilor pentru Adunarea 
constituantă trebuie să fie democra
tizarea vieții politice interne, a de
clarat Jorge Del Prado.

La Geneva a avut loc o 
nouă reuniune 3 aeie^uo» 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii care 
participă la convorbirile în vederea 
elaborării unui tratat privind inter-' 
zicerea generală și totală a expe
riențelor cu armele nucleare.

Doi ani de reformă agrară 
în Portugalia

LISABONA. — Luind cuvîntul la 
Evora, la mitingul de închidere a 
lucrărilor „Celei de-a doua confe
rințe a reformei agrare", convocată 
de sindicate si de unitățile colective 
din provincia Alentejo, Alvaro Cun- 
hal, secretar general al Partidului 
Comunist Portughez, a făcut bilanțul 
celor doi ani ai reformei agrare, in
formează agenția A.N.O.P. Subliniind 
progresul realizat „într-un interval 
atit de scurt intr-o zonă unde pă- 
minturile erau abandonate, iar oa
menii muncii cunoșteau șomajul și 
foamea", Alvaro Cunhal a menționat 
Că reforma agrară a schimbat ra
dical această situație. în încheiere, 
secretarul general al P.C.P. a apre
ciat că „unitatea si organizarea oa
menilor muncii permit promovarea 
reformei agrare si conducerea el, în 
final, spre succes".

• NOUTĂȚI DIN PRE
ISTORIE. La Institutul de 
paleontologie din Polonia s-a 
încheiat o nouă etapă de cerce
tări asupra rămășițelor unor 
dinozauri descoperiți pe terito
riul R.P. Mongole. Savanții au 
reușit să determine forma mai 
multor specii de dinozauri ne
cunoscute pînă acum. între al
tele, este vorba de un dinozaur 
ale cărui membre anterioare 
atingeau 2,5 m lungime. Se 
presupune că acesta a fost cel 
mai mare animal de pradă care 
a trăit vreodată pe planeta 
noastră.

• IN JURUL LUMII. 
Ambarcațiunea elvețiană „Dis
cul de aur" a parcurs, în 41 de 
zile, prima etapă — Plymouth- 
Capetown — a unei călătorii in 
jurul lumii. împreună cu alte 
ambarcațiuni similare, „Discul 
de aur" participă la cea de-a 
doua ediție a unei competiții al 
cărei traseu ocolește Pămîntul. 
De-a lungul celor 7 000 de kilo
metri ai primei etape, una din 
preocupările asidue ale îndrăz
neților navigatori a fost evitarea 
zonelor răvășite de anticiclonul 
sudic. Cea de-a doua etapă — 
Capetown—Auckland — va în
cepe la 29 octombrie.

• ENCICLOPEDIA 
SLOVACIEI. La Institutul 
enciclopedic din Bratislava se 
află în curs de elaborare o en
ciclopedie a Slovaciei în șase 
volume, de format mare. Fie
care volum va cuprinde 700—800 
pagini bogat ilustrate. Primul 
volum Va vedea lumina tiparu
lui anul viitor.

• CITE GRĂDINI ARE 
PARISUL ? Temerile expri
mate, în urmă cu cîțiva' ani, de 
Edouard Bonnefou, membru al 
Academiei Franceze, în studiul 
său ț|pmul sau natura ?“, riscă 
să devină realitate. „Foamea" 
de spațiu verde a Franței, în 
general, și a Parisului, în spe
cial, crește într-un ritm rapid ; 
un motiv în plus pentru pari
zieni să se întrebe : cîte gră
dini are Parisul ? Operațiunea 
„cadastrul verde" declanșată in 
capitala franceză vrea să răs
pundă complet la întrebare, in
ventariind exact toate spațiile 
plantate cu arbori și cele cu 
iarbă.
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