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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul energiei, minelor și resurselor al Canadei și președintele
Consiliului de administrație al Agenției pentru energia atomică a Canadei

Fermitate și combativitate 
revoluționară în transpunerea

în viață a normelor etitii
și echității socialiste

Adoptînd principiile și normele muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste drept componente ale Programului partidului, Congresul al Xl-lea a dat o nouă expresie unui profund adevăr : acela că instaurarea și generalizarea regulilor de comportare, formarea tipului de om Înaintat al zilelor noastre constituie elemente organice, iii cel mai deplin sens al cuvintului. ale amplului proces de edificare a noii orin- •*uiri. Prin aceasta se Înțelege că .nul nou nu se proiectează sau se Jlamădește undeva „in paralel" cu marile hidrocentrale, cu marile excavatoare. cu viitoarea recoltă, cu tot ceea ce w înfăptuiește pe planul vieții materiale, ci se p’ămădeș.? prin implicare in însăși realizarea fiecărei hidrotenț-.ae. a fiecărui excavator, a fiecărei recolte, a tot ceea ce se Înfăptuiește pentru om și in numele omului de către societatea noastră. Este însuși miezul înțelegerii practice a umanismului revoluționar.Această concepție decurge, desigur, din intiietatea pe care partidul comunist o acordă faptelor, atitudinii concrete, conștiinței in acțiune, dar are și o semnificație directă, practică foarte importantă. Anume că problemele ținind de ceea ce am putea denumi construcția conștiinței nu sint și nu pot fi privite, nici măcar temporar. separat de problemele con-
î--------

Mîine iși deschide

strucției materiale. Deci ele nu comportă in nici un caz ierarhizări de priorități, pauze, suspendări, amînări, neglijări, pe considerentul că nu s-ar vedea și, in nici un caz, nu pot fi juxtapuse cu sarcinile „mai urgente", „care se văd". Nimeni nu are dreptul să temporizeze o intervenție educativă, să lase pentru altă dată indrep- tarea conduitei, să-și îngăduie lui in- suși delăsare, să spună ori numai -ii giridească „intii ne ocupăm de plan, după aceea de conștiință".Fără îndoială că toate succesele care se dobindesc in domeniul construcției materiale sint și rezultatul unor mari investiții de gindire și atitudine, al prinosului de dăruire, creativitate. hărnicie, conștiinciozitate ale oamenilor muncii, fiecare de la postul său. în cronica vie a epocii noastre se înscriu cotidian mereu și mereu fapte de muncă notabile, de la simplul gest de conștiinciozitate la intervenția eroică, nenumărate exemple de solidaritate, generozitate, întrajutorare, de la salvarea unei vieți pină la ajutorul dat cu răbdare ucenicului de către colegul mai virstnic, noi și noi dovezi de responsabilitate socială, de la o mică economie de metal pină la o propunere de mare eficiență, de la munca patriotică desfășurată in proporție de masă pină la controlul exigent efectuat de oa- njenii sectoare realități meni să seva din dttirii noastre, dacă e de pe acum puternic afirmată, conștiința înaintată apare, se dezvoltă și se consolidează în mod automat, poate fi lăsată să decurgă de la sine. Este un aspect de prim ordin asupra căruia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a atras adesea atenția și care poate fi desprins și din modul creator de abordare a programului de educație comunistă. în ansamblul operei de edificare socia-

muncii in cele mai diferite de interes obștesc. Aceste nu indreptățesc insă pe ni- conchidă că. dacă iși trage condițiile obiective ale orin-

listă, desfășurată după concepția riguros științifică a partidului nostru, evoluția conștiinței insăși e asigurată ca un proces conturat și condus in mod științific.Codul etic oferă o imagine sintetică a trăsăturilor care trebuie să-1 caracterizeze pe comunist, pe oricare cetățean al patriei, statuează atitudinile și relațiile morale care trebuie traduse in fapt, in mod neabătut, de către toți membrii societății noastre. Desigur, simpla cunoaștere a principiilor și normelor înscrise in cod nu este suficientă, după cum aplicarea lor nu este benevolă. întreaga activitate politico-educativă trebuie să fie călăuzită de ideea că principiile și normele muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste nu constituie o colecție de sfaturi etalate pentru libera alegere, ci însăși conștiința revoluționară in mers a întregului nostru popor. De aceea, cunoașterea și popularizarea principiilor eticii și echității se cer finalizate prin aplicarea lor perseverentă, fermă. Fără excepții, fără moliciuni, fără compromisuri. Nici o diviziune a muncii ori împărțire a sarcinilor nu poate sugera „impărțirea" răspunderilor generale fată de etică, nici o ierarhie a răspunderilor sociale încredințate la un moment dat nu poate justifica o ierarhizare a exigențelor morale. Toți membrii societății noastre, și in primul rind comuniștii, sint datori, in egală măsura, să respecte totalitatea normelor eticii, morala unica a societății, să militeze pentru transpunerea ei in viată.Prin complexitatea relațiilor sociale și prin faptul că normele etice exprimă foarte exact aceste relații, atit din prezent’ cit’și in perspectivă, orice încălcare a regulilor de conduită se soldează, direct sau indirect, observa-

La întreprinderea „Automatica" din 
Capitalâ, o ultimâ verificare : tabloul 
electric de comandd funcționeazâ 

ireproșabilFoto : E. pichiseanu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. a primit, marți, pe Alastair Gillespie, ministrul energiei, minelor și resurselor al Canadei, șl pe Ross Campbell, președintele Consiliului de administrație al Agenției pentru energia atomică a Canadei, aflați într-o vizită în țara noastră.La primire au participat tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și Cornel Mihu- lecea, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară.A luat parte, de asemenea, ambasadorul Canadei la București, Joseph Elmo Thibault.

Oaspeții au exprimat Întreaga lor gratitudine pentru onoarea de a ti primiți și au transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea primului ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat pe oaspeți să transmită primului ministru al Canadei salutul său și cele mai bune urări.In timpul convorbirii au fost evidențiate bunele raporturi statornicite între România și Canada, apreciin- du-se că există condiții favorabile pentru extinderea colaborării bilaterale și pe terțe piețe, în diverse sec-

toare de interes reciproc, inclusiv în domeniul folosirii energiei nucleare in scopuri pașnice.în acest context s-a manifestat interesul României și Canadei de a concretiza in forme reciproc avantajoase posibilitățile existente pentru dezvoltarea colaborării economice, a schimburilor comerciale româno-ca- nadiene. S-a subliniat că extinderea și diversificarea raporturilor dintre România .și Canada sint menite să contribuie la dezvoltarea economiilor celor două țări, servesc ambelor popoare, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
Nicholas Bucur, consilier al municipalității din Cleveland (S.U.A.)Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Nicholas Bucur, cetățean american de origine română, consilier al municipalității, șeful Departamentului pentru relațiile cu orașele Înfrățite și președintele Centrului de comerț internațional din Cleveland (S.U.A.), care efectuează o vizită în țara noastră.Oaspetele a Inmînat șefului statului român un mesaj de salut din partea primarului și a Consiliului municipal din Cleveland, oraș care întreține legături directe de prietenie și colaborare cu municipiul Brașov.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 3 octombrie pe Pedro Duran Farell, președintele Grupului de firme „Corporacion Industrial Catalana", din Spania, care face o vizită in țara noastră.La primire a participat Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
Acum, la cules și semănat
ZILELE AU VALOAREA
MUNCĂUNUI AN DE

înalta apre- in rindurile de origine politica in-
El a exprimat, totodată, ciere de care se bucură cetățenilor americani română din Clevelandternă și externă a României, contribuția importantă a președintelui Nicolae Ceaușescu la progresul prosperitatea României, la pacea progresul întregii omeniri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumit pentru mesaj, pentruprecierile și sentimentele exprimate și a transmis, la rindul său. primarului și Consiliului municipal, locuitorilor orașului calde urări de

Și sia a-
Cleveland cele mai succes, bunăstare și

Oaspetele a mulțumit președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a vizita din nou România și de a cunoaște nemijlocit realizările obținute de poporul român pe calea dezvoltării multilaterale a țării și a relevat buna colaborare care se dezvoltă între Grupul de firme „Corporacion Industrial Catalana" și întreprinderi de specialitate din țara noastră.

fericire, exprimind convingerea că relațiile de colaborare dintre Brașov și Cleveland vor înregistra o continuă și fructuoasă dezvoltare.In timpul întrevederii au fost evocate bunele raporturi și colaborarea multilaterală dintre România și S.U.A., apreciindu-se că există posibilități pentru dezvoltarea și diversificarea lor pe plan economic, teh- nico-științil'ic. cultural șl in alte domenii de interes reciproc, in folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegeriiîntrevederea s-a atmosferă cordială, internaționale, desfășurat intr-o prietenească.
Industrial Catalanau

în cadrul convorbirii au fost evocate posibilitățile existente de dezvoltare în continuare și adîncire a colaborării și cooperării dintre întreprinderi românești și firme spaniole atit în domeniul cooperării industriale, cit și al schimburilor da mărfuri.întrevederea s-a desfășurat lntr-o atmosferă cordială.
La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,

azi soseste In tara noastră
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Burdei, județul Argeș, se lucreazd intens la semănatul griuluicimpia Foto : A. Papadiuc
REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

TIRGUL
INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI
EDICA AVA
5-«l OCTOMBRIE l»78

Miine. 5 octombrie. Tirgul internațional București, aflat la a cincea ediție, iși va deschide porțile in complexul expozițio- nal din Piața Scinteii. între manifestările economice internaționale organizate periodic in capitala țării noastre, T. I.B. ocupă locul cel mai important, atit in ce privește amploarea participării expozanților romani și străini și nivelul tehnic al ofertelor prezentate de aceștia, cit și prin volumul tranzacțiilor. Desfășurîndu-se sub deviza „Comerț — cooperare — dezvoltare". Tirgul internațional București — 1978 constituie o convingătoare expresie a dorinței ferme a României socialiste de a lărgi și diversifica continuu participarea sa la diviziunea internațională a muncii, de a intensifica cooperarea domeniul științific.Timp de actuala ediție a tirgului. Capitala va polariza din nou interesul a numeroși reprezentanți ai tehnicii mondiale, de întilnire a comercianților schimburi de _________ ____ ,____avantajoase. Ca și la edițiile anterioare. T.I.B. ’78 este profilat p< prezentarea de produse ale industriei constructoare de mașini. ramură puternic purtătoare de progres tehnic, care cunoaște in țara noastră un susți- , nut ritm de dezvoltare. Principalele categorii de produse incluse in profilul tirgului sint : utilaje, echipamente și instalații pentru industria minieră ; echipamente și instalații pentru metalurgie ; mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor ; pompe, compresoare. motoare de forță ; mașini, aparate și instalații pen-

cu celelalte țări in industrial, tehnic șizece zile, cit va dura
devenind un loc specialiștilor și interesați In mărfuri reciproc

Dan CONSTANTIN
(Continuare in pag. a III-a)
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președintele Republicii Populare Bangladesh.
Ziaur Rahman

BUN VENIT
ÎNALTULUI OASPETE!I.a invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu. președintele Repu blicii Populare Bangladesh. Ziaur Rahman, impreună cu doamna Ziaur Rahman vor elcctna. incepind de “ ‘Rahman vor efectua, incepind in țara noastră. astăzi, o vizită oficială de prietenie

INTR-UN NOU CARTIER,
CA INTRE BUNI VECINISibiul face parte dintre orașele care au asimilat armonios noua arhitectonică, păstrind cu grijă personalitatea tradițională a a- șezării. De aceea, poate, mă întreba, într-o' zi. un copil venit in vizită la Sibiu : „nene, in orașul ăsta nu sint blocuri ?“. „Sint, i-am răspuns" și am plecat, pe urmele întrebării, către cel mai nou cartier al Sibiului, cartierul Vasile Aaron, a- flat la intrarea în urbe, in stingă drumului ce vine dinspre Brașov. Eram interesat să aflu nu neapărat numărul apartamentelor ce s-au dat in folosință pină în prezent, și nici problemele constructorilor — cartierul fiind încă un vast șantier — ci să surprind viața de toate zilele din a- cest micro-oraș, să-i cunosc oamenii și mai ales să aflu ce înseamnă pentru ei „vecinul de etaj, de scară sau de bloc", să observ ce fel de relații se înfiripă intre cei ce s-au cunoscut doar în ziua cind s-au mutat în același bloc.Și, pentru că în cartier străzile n-au nume, am făcut un popas la centralaunde l-am întilnit pe tova- ^•ășul Schadt Martin, depu-

acest Încă prim termică,

tat municipal al acestei circumscripții, locatar și el al cartierului in formare. De-, putatul iși tăcuse de-acum timp să invețe cum ii cheamă și-n ce blocuri locuiesc toți președinții asociațiilor de locatari, responsabilii de scări, mă rog. toate „notabilitățile cartierului". Și mai cunoștea deputatul alți mulți cetățeni ai noului cartier, pe cei care veniseră cu propuneri, cu idei gospodărești. care au pus umărul la realizarea lor. fără să țină seama că buldozerele și excavatoarele, macaralele și autobasculantele ii mai stînjenesc. „Pină acum s-au construit 31 de blocuri, inclusiv patru cămine de nefamiliști, in care s-au mutat peste 1 800 de familii, români, germani, maghiari, uniți, veți vedea, ca într-o mare familie. In curs de înălțare se află alte 33 de blocuri, pentru ca, in final, cartierul nostru să numere peste 4 000 de apartamente. Un adevărat oraș."...Intrăm In blocul 24 bis, scara IV. Ștefan Radovici, responsabilul de scară, ne îndeamnă să sunăm la a- partamentul cutare. Refuzăm. Vrem o documentare neprevăzută. Sunăm la a-

partamentul 74. Cu ochi mirați ne privește o femeie. „Aici locuiește Ștefan Hu- maciu ?“ (citisem ce scria pe plăcuța fixată pe ușă). „Aici, dar nu este acasă". Sintem invitați in casă. ;,Unde lucrați ?" „La întreprinderea «Drapelul roșu-, ca imprimeur textil" — răspunde Rodica Huma- ciu. Apar : Monlca-Laura și Marius-Ștefan, copiii a- cestei familii. .Fetița, de 11 ani, elevă la Școala generală nr. 17. este comandan- tă de unitate de. pionieri. Aflăm că-i place să citească. să brodeze, să facă sport, că printre picături o ajută și pe mămica și, în ce privește „ziua de mîine", ar dori să se facă ingineră, să muncească la întreprinderea „Libertatea", unde a fost o dată în vizită, cu școala. Marius, urmindu-și tatăl, ar vrea să ajungă ofițer. „Soțul meu pune mare preț pe educarea copiilor și mă ajută foarte mult in a- cest sens"....In blocul 24, scara D, urcăm vreo trei etaje și sunăm la ușa apartamentului cu numărul 69, pe a cărei carte de vizită scrie : Andrei Antinie, Intreprinde-

Ne fată, inti-

Utilaje tehnologice 
destinate unor 

obiective de investiții

rea „Independența", deschide un boboc de Ne privește și nu se midează. „Tata-i plecat cu mașina să ia benzină, eu mă uitam pe fereastră", ne infoSneșză ea exact. „Ți-ai făcut lecțiile ?" „Desigur". „Și cu cine te joci ?" „Cu o sută de copii... dar. să știți (zice ea cu aplomb), dacă oamenii mari nu ne fac leagăne, mă mut în alt cartier". Deputatul zi»bește, și... notează. Mai urcăm un etaj și sunăm la apartamentul 73. Ne deschide Petru Vlad, muncitor la secția tratamente termice dK la „Independența", care abia se trezise. Era către seară, și omul se pregătea de lucru în schimbul trei. Aflăm că soția muncește și ea, laf Întreprinderea „Dumbrava", că au o fetiță de trei ani, Adriana — „este pe afară, la joacă... noi ne aranjăm schimburile să poată fi cineva cu fetița cind o luăm de la cămin". îl întrebăm ce face în timpul liber. „Am amenajat locul din fața blocului, să nu 1 se pară cuiva că a nimerit la
Radu SELEJAN

(Continuare in pag. a IV-a)

La întreprinderea de mașini grele București s-a incheiat procesul de fabricație a unui, reactor de uree pentru Combinatul de îngrășăminte chimice de la Bacău, produs realizat pentru prima oară in țară., întreprinderea bucureșteană a furnizat, de asemenea, fabricii de ciment de la Aleșd primele subansamble ale unui cuptor rotativ cu o capacitate zilnică de 3 000 tone, precum și o serie de subansamble pentru convertizorul nr. 2 de .160 tone al noii oțelării de la Combinatul siderurgic Galați.
Medalie de aur 
pentru mașina 
de filat „F-120“Bucurîndu-se de aprecieri unanime, mașina de filat „F-120", creație a colectivului întreprinderii constructoare de utilaj textil „Unirea" din Cluj- Napoca. a fost distinsă recent cu Medalia de aur a Tîrgului internațional de la Zagreb. Noua mașină dispune de. un număr dublu de fuse iții comparație cu i. cele, ce se’ utiiiîează ăstăzi in filatori —- deși dimensiunile șale sint mult mai reduse — și 'realizează o mare viteză de lucru. Mașina de filat „F-120" r- proiectată și asimilată în decurs de numai un an e colectivul clujean — a in at de pe acum în dotarea filai rilor din Fălticeni, Botoșani și l'așcani. Alte 14 asemenea mașini textile se află la ora actuală in diferite stadii de fabricație, urmind ca pină la sfîrșitul anului să fie livrate beneficiarilor. (Agerpres).

Președintele Ziaur Rahman s-a născut m anul 1936, in orașul Bo- gra. A intrat in armată în anuî 1953, iar 1965 a fost avansat gradul de comandant companie. Ulterior, activat ca instructor Academia militară din Pakistan și a deținut funcții de conducere in diferite regimente. După ce. a urmat cursuri de pregătire militară in Republica Federală Germania și Anglia, în 1970 era comandantul regimentului „Bengalul de Est" din Chittagong.La 27 martie 1971, Ziaur Rahman a rostit la postul de radio din Chittagong declarația ce anunța independența Bangladeshului. In 1973 dobindește gradul de ge- neral-maior. In august 1975 el a asumat responsabilitatea de șef al Statului Major al armatei, iar în lună noiembrie a fost numit admi- nistrator-șef adjunct al Legii marțiale. Un an mai tirziu devine administrator-șef al Legii marțiale.în aprilie 1977. generalul Ziaur Rahman a depus jurămintul in calitate de președinte al Republicii Populare Bangladesh. După un an, în iunie 1978. este ales in această funcție, întrunind adeziunea largă a electoratului în cadrul primului scrutin prezidențial care a avut loc in țară pe baza votului universal.La 1 septembrie 1978, cînd in Republica Populară Bangladesh a fost format Partidul Naționalist, Ziaur Rahman a devenit președintele acestuia.Poporul Republicii Populare Bangladesh iși concentrează eforturile în direcția dezvoltării economice și sociale, a progresului general al țării. Au fost elaborate, in acest sens, planuri de dezvoltare și modernizare a agriculturii — sectorul principal al economiei țării In care lucrează circa 80 la sută din populație — precum și măsuri în vederea edificării baze-

lor de dezvoltare a industriei. S-a procedat, totodată, ia naționalizarea băncilor, a companiilor de asigurare, a comerțului exterior.înfăptuirea cu succes a măsurilor preconizate in primul plan de reconstrucție și dezvoltare a țării, pe perioada 1972—1973, a permis inițierea celui dinții plan cincinal a! Republicii Populare Bangladesh (1974—1979). Obiectivele acestuia au fost reactualizate in „Programul pentru progres" dat publicității de președintele Ziaur Rahman la 19 aprilie 1977, care preconizează un ansamblu complex de măsuri pentru modernizarea agriculturii, făurirea unei industrii proprii, îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Transpunerea în viață a acestor prevederi se materializează intr-o serie de importante obiective industriale, printre care uzina de e- chipament electric de la Chittagong,
(Continuare in pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremonia sosirii președintelui Republicii 
Populare. Bangladesh, Ziaur Rahman, care, împreună cu 
doamna Ziaur Rahman, va efectua, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
ji a tovarășei Elena Ceaușescu o vizită oficială de prietenie 
in țara noastră.
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Prea grăbiții 
ghiocei

Despre Zoltan Molnar din 
Satu Mare (strada Pietroasa 58), 
pensionar, grădinar pasionat, 
am mai scris anul trecut in ru
brica noastră. Mai precis, despre 
ghioceii răsăriți in preajma ca
sei sale sub zăpadă, in luna de
cembrie. Iată că, de data aceas
ta, Zoii baci i-a rezervat cores
pondentului nostru din Satu 
Mare, Octav Grumeza, o nouă 
surpriză, și mai și : odată cu 
începutul lunii octombrie, in 
grădina lui au răsărit aceiași 
vestitori ai primăverii. „Așa 
ceva — i-a spus el corespon
dentului — n-am mai văzut în 
viața mea !“. Zoii baci caută a- 
cum o explicație a fenomenului. 
Intre timp, el și oaspeții săi iși 
desfată privirea cu covorul de 
zăpadă al ghioceilor.

Frumos 
omagiu

Muzeului județean de istorie 
din Reșița i-a fost donată o im
presionantă colecție de mărturii 
arheologice, cărți rare, reviste 
din secolul trecut, documente 
de o mare valoare istorică. Este 
cel mai frumos omagiu pe care 
Vasile Popovici, învățător din 
Pătaș (Caraș-Severin), l-a adus 
bunicului său, luminatul cărtu
rar Vasile Popovici. Om de a- 
leasă cultură și patriot înflăcă
rat, bunicul lui este autorul a 
numeroase lucrări de istorie și 
folclor, a colaborat la multe re
viste și ziare ale vremii, a adu
nat și păstrat cu grijă inestima
bile dovezi despre viața mate
rială și spirituală a locuitorilor 
din această parte a țării.

Pe recepție
Magazinele din județul Me

hedinți (ca din toată țara) vind 
zilnic tot mai multe aparate de 
radio și televizoare. Pină . aici, 
toate bune. Numai că, după ce-și 
cumpără asemenea aparate (cu 
plata integral sau in rate), unii 
„uită" să facă și abonamentele 
de rigoare. Un control efectuat 
de curind s-a soldat cu un re
zultat surpriză : vreo 4 000 de 
persoane foloseau aparate de 
radio sau televizoare fără abo
namente. Firește, au fost buni 
de plată. Ca să fie și ei... pe re
cepție.

Controlorul 
la... control

La Poiana Teiului, din jude
țul Neamț, există o răspintie de 
drumuri. Din toate părțile — o 
circulație rutieră foarte intensă. 
Chiar in acest punct iși instalase 
postul de observație un contro
lor de trafic, la semnul căruia 
autovehiculele trăgeau pe dreap
ta și erau verificate cu de-amă- 
nuntul. Pentru orice neregulă, 
șoferii respectivi erau pe loc 
amendați. Unul dintre ei a ce
rut să i se elibereze chitanță 
pentru amenda plătită, dar „con
trolorul de trafic" s-a făcut foc 
și pară. Cel amendat nu s-a lă
sat mai prejos și l-a dus pe con
trolor la un... control al miliției. 
Și astfel s-a aflat că era un 
oarecare Gheorghe Atomei. din 
Bălțătești (Neamț), care nu numai că nu era controlor de tra
fic, dar era și căutat de miliție 
pentru alte escrocherii asemă
nătoare.
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ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste,

La Tia Mare, malurile Oltului

vor fi amenajate
„Noi, un grup de locuitori din comuna Tia Mare, județul Olt, localitate situată pe malul drept al Oltului, cu profund respect vă rugăm să dispuneți luarea de măsuri pentru amenajarea malurilor riului Olt, pe raza comunei noastre, intrucît, an de an, apele care se revarsă a- duc pagube însemnate avutului obștesc" — se arăta într-o scrisoare, semnată de mal mulți săteni și a- dresată președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ei a- firmau că în ultimii ani apele rîu- lui au distrus multe hectare de teren arabil, gospodării țărănești și, dacă nu se vor lua măsuri urgente, există pericolul ca stricăciunile să fie și mai mari. în scrisoare se menționa că organele locale și județene au întreprins unele măsuri, dar pină în prezent problema nu a fost soluționată.„Avem încredere in conducerea partidului și a statului, în dumneavoastră, mult stimate tovarășe Ceaușescu, că veți găsi soluțiile necesare pentru ca această problemă să fie rezolvată în interesul economiei statului nostru, al fiecăruia dintre noi, cei ce semnăm această petiție", scriau autorii în încheierea scrisorii.Președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat ca scrisoarea să fie cercetată și soluționată de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliul Național al Apelor, împreună cu organele locale.Din raportul de cercetare, întocmit, după cum rezultă, pe baza unei analize amănunțite efectuate la fața locului, reiese că malul drept al riului Olt, în sectorul cuprins intre

comunele Scărișoara — Tia Mare — Isbiceni, pe o lungime de circa 20 km., este supus acțiunii de erodare continuă, ceea ce a determinat realizarea, în anii precedenți, a unor lucrări de consolidare și apărare. Cu toate acestea, erodarea în dreptul comunei Tia Mare s-a accentuat în ultimul timp, ducînd la distrugerea a peste 80 ha teren. Tot din această cauză, patru gospodării individuale au trebuit să fie mutate. în prezent, malul riului s-a apropiat la circa 120 m de centrul civic al comunei.Consiliul popular Județean Olt, împreună cu Consiliul Național al Apelor, a introdus în planul de Investiții din acest an lucrarea, în valoare de 4 319 000 lei, dar începerea lucrărilor fusese amînată pentru anul 1979.Ținînd seama însă de cele constatate, de urgența lucrării, s-a hotărît ca atît Consiliul popular al județului Olt, cit și Consiliul Național al Apelor să ia măsuri pentru începerea de îndată a luci arilor de consolidare și apărare a malurilor Oltului în zona Tia Mare. Lucrările vor fi executate în cadrul volumului de investiții aprobat in acest an pentru Oficiul de gospodărire a apelor Olt, prin diminuarea valorii poziției ’de plan „Bază de producție pentru O.G.A. Olt" șl nominalizarea lucrării „Apărare mai Olt la Tia Mare" cu aceeași valoare.Totodată, comitetul executiv al consiliului popular județean va lua măsuri ca muncile necalificate să fie asigurate prin participarea la această lucrare a cetățenilor din comuna Tia Mare și din celelalte comune învecinate care sînt afectate.
Pămintul — folosit in interesul

obștii, nu al protejărilor
Boșcu I. Grigore din comuna Barcea, județul Galați, a adresat conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, o scrisoare prin care semnala că atît conducerea cooperativei agricole din localitate, cit și a consiliului popular comunal comit ilegalități in ceea ce privește folosirea pămîntu- lui. El aducea argumente concrete, din care rezulta că importante suprafețe de teren, în loc să fie folosite în interesul obștii, pentru creșterea ilegal, aveau rului, ai altor cadre de conducere din comună.în urma cercetărilor efectuate către un colectiv de activiști Comitetului județean Galați

avuției tuturor, erau date, în folosința unora care nu dreptul, protejați ai prima- ai președintelui C.A.P. ori

TOAMNA
PE VALEA
PRAHOVEI

de ai al

P.C.R., al consiliului popular județean și specialiști ai unor organe dc stat au rezultat următoarele : C.A.P. Barcea a depășit suprafața planificată pentru cultura pepenilor cu aproape 5 hectare, diferite suprafețe în cimp vilan.Referitor la respectarea ________lui C.A.P. privind atribuirea loturilor în folosință personală — în legătură cu care autorul scrisorii sesiza serioase încălcări — la indicația comitetului județean de partid s-a trecut la măsurarea tuturor suprafețelor existente, înregistrarea și debitarea deținătorilor de suprafețe în plus și comasarea ior, unde este posibil, cu pămînturile C.A.P. în răspuns se arată că comportînd un mare muncă, este în curs da i

cultivînd și intra-statutu-

i acțiunea, volum de desfășurare

în spiritul grijii față de om
și se va încheia pină la sfîrșitul a- cestui an.Cu prilejul cercetărilor s-a constatat că factori de conducere ai consiliului popular comunal au schimbat, cu de la sine putere, destinația și categoria de folosință a unor terenuri. Astfel, în primăvara acestui an, s-au atribuit cetățenilor din comună diferite suprafețe de pămînt arabil și din cel destinat islazului în scopul stimulării creșterii animalelor, dar aceștia, pe toate suprafețele atribuite, au cultivat pepeni. De asemenea, s-a constatat că nu toți cetățenii cărora li s-a atribuit teren aveau încheiate contracte cu statul pentru lapte sau carne, evidențele existente fiind incomplete.

în încheierea răspunsului se subliniază că secretariatul comitetului județean de partid a adoptat următoarele măsuri : confiscarea culturilor de pe terenurile aparținind consiliului popular, preluarea lor de către C.A.P. și contractarea producției respective cu statul ; amendarea și sancționarea celor răspunzători de abuzurile comise, precum și discutarea deficiențelor în plenara comitetului comunal de partid. Se menționează, totodată, că asemenea controale au fost efectuate în tot județul, luîndu-se măsuri corespunzătoare.Cele de mai sus, se precizează m răspunsul Comitetului județean Galați al P.C.R., au fost discutate cu autorul scrisorii.

VASLUI :

SE DEZVOLTA REȚEAUA COMERCIALA

Neajunsurile au
O scrisoare concisă trimisă conducerii partidului de către Anton Bădăluță, muncitor la secția de industrializare a laptelui Băilești, județul Dolj, relata „fapte grave", după propria sa expresie. Ca urmare a. neglijenței, a abaterilor de la procesul tehnologic și practicilor de înavuțire din partea unor persoane, secția înregistrează pagube mari. Numai în anul trecut, mai mult de 10 vagoane de brînză telemea au fost date ca hrană la porci, 7 vagoane de brînză telemea au fost trecute la pierderi, iar consumurile specifice au fost depășite cu mult.Autorul afirma că aceste stări de lucruri au fost sesizate conducerii întreprinderii și Centralei triei laptelui, însă secția să desfășoare o activitate punzătoare._ în raportul de cercetare ____siliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care a efectuat verificările împreună cu activiști ai Comitetului județean Dolj al P.C.R., se precizează următoarele : în perioada 1 1 1977 — 31 V 1978 la Băilești s-au depreciat 119 tone brinză telemea care, intr-adevăr, a fost dată ca furaj. Pierderea a fost trecută pe costuri de producție, fără a se lua măsuri de tragere la răspundere a celor vinovați. Principalele cauze care au determinat deprecierea au fost : neasigurarea condițiilor de igienă și păstrare a laptelui in unitățile agricole, în centrele de colectare, la transport și prelucrare. De asemenea, întreprinderea nu a asigurat aplicarea unor tehnologii diferențiate și adecvate la calitatea laptelui și nu s-a urmărit atent procesul de fabricație. Direcția a- gricolă. inspectoratul sanitar-vete- rinar, medicii de la circumscripțiile sanitar-veterinare nu au acordat un sprijin concret și permanent u- nităților producătoare și nu au e- xercitat un control ferm și exigent pentru aplicarea întocmai a prevederilor legii sanitar-veterinare.în aceeași perioadă, la secția de prelucrare a laptelui Băilești s-au depășit normele de consum cu 4 720 hi lapte. Consiliul oamenilor muncii din întreprindere, stabilind că aceasta s-a datorat calității slabe a materiei prime, a aprobat includerea lor în costurile de producție, pentru care

indus- continuă necores-al Con-

fost înlăturate

în zona centrală a orașului Vaslui, odată cu darea în folosință a primului bloc din noul ansamblu de locuințe, la parterul acestuia, s-a inaugurat un mare și frumos magazin tip BIG (băcănie, industriale, gospodina) bine aprovizionat cu articole din toate grupele de mărfuri alimentare preambalate. precum și articole de uz casnic și gospodăresc, cosmetice, parfumerie etc. După cum am fost, informați, de la începutul anului și pină acum, in oraș.

la parterul noilor magazine, au mai fost date in folosință o unitate „Lacto-vegetarian", o patiserie, o unitate specializată în produse de panificație și lactate și altele. în prezent, in Vaslui rețeaua unităților alimentare și de alimentație publică ocupă circa 26 000 metri pă- trați. nivel prevăzut pentru actualul cincinal. (Publicitate).în fotografie : imagine din centrul comercial al noului Vaslui.Foto : Gh. Vințilă
au fost penalizate unitățile agricole furnizoare. Dar, se precizează în raportul de cercetare, pierderile nu au fost acoperite în întregime.Pentru neajunsurile manifestate în activitatea întreprinderii de industrializarea laptelui Dolj, au fost schimbați din funcție directorul u- nității, în 1977, și directorul tehnic, în 1978. în timpul controlului, pentru neasigurarea condițiilor de igienă la secția Băilești, au mai fost sancționate contravențional alte cadre de conducere din întreprindere.Rezultatele cercetării scrisorii au fost discutate cu primul secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., cu conducerea centralei și s-au stabilit următoarele măsuri : Inspecția teritorială financiară de stat Dolj a Ministerului Finanțelor va întocmi dosarul de urmărire penală și-l va înainta organelor în drept pentru stabilirea răspunderilor privind deprecierea brînzeturilor și depășirea normelor specifice ; sancționarea cu reducerea retribuției a 7 medici veterinari care au admis ca recoltarea și păstrarea laptelui în unitățile producătoare să se facă în condiții neigienice; Direcția ge- nerală a agriculturii și industriei alimentare Dolj va stabili măsuri în fiecare unitate agricolă prin care să se asigure efectuarea mulsului și păstrarea laptelui pină la livrare în condiții corespunzătoare ; Centrala și întreprinderea pentru industrializarea laptelui Dolj vor asigura, în termen de 30 de zile, . dotarea și, igienizarea corespunzătoare a secției Băilești și condiții de igienă la toate centrele de colectare, secțiile de prelucrare a laptelui și la mijloacele de transport; Inspectoratul sanitar veterinar va exercita un control permanent și exigent asupra modului cum se aplică legea sanitar-veterinară ; conducerea întreprinderii va asigura depozitarea produselor pe loturi șl va organiza controlul decadal al mărfurilor depozitate ; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va analiza în fiecare județ modul cum se asigură producția de lapte in condițiile STAS, precum și păstrarea, transportul și prelucrarea a- ■ cestuia, stabilind măsuri corespunzătoare.

Neculai ROȘCA

Nepăsare la Buftea
poluarenu o să-miȘl...Doar cereți să-1 amendez pedirectorul Fabricii de conserve de la Buftea ; e membru alai... iar eu sînt mic pe lingă el. (Ignat Galus, șeful secției gospodărie orășenească de la Buftea)....Eu nu o să încetez să cer să se construiască apartamente și blocuri cit mai multe la Buftea. Treaba cu apa, cu canalizarea, cu scurgerea ei nu mă privește. De asta se o- cupă forurile județene. (Marin Radu, primarul orașului Buftea).însoțind o inspecție a Oficiului de gospodărire a apelor Ilfov am intrat și în incinta stației de epurare a apelor uzate din Buftea. Era de așteptat ca această unitate, care deversează apele uzate in rîul Colentina, deci în salba de lacuri de agrement ale Capitalei, să funcționeze „perfect. Aceasta eu atît mai mult cu cit are de făcut față unui debit de apă mai mare decit capacitatea pentru care a fost proiectată cu ani in urmă, iar o extindere cu deficiente de construcție neremediate stă de multă vreme nefolosită.

în lacurileCind colo, să vezi și să nu crezi : stația de epurare dreptul murdărie, de la fabrica de conserve, care în loc să rețină deșeurile mari și să le transporte spre rampa de gunoi, ic aruncă pe canal. Toate paturile de gunoi sint pline. Printre liniile pe care ar trebui scos nămolul cu vagoneții a crescut de mult iarba. încercăm niște pompe — funcționează în gol, nu trag nimic. Decantoa- rele necurățate de multă vreme sînt pline. Apa care trece pe deasupra „fierbe" datorită suspensiilor intrate tn fermentație și se scurge nedecantată, asemenea unor lături groase, negre, urît mirositoare, prin canalul de evacuare dincolo de gardul incintei. Șeful stației. Constantin Irimescu — absent, subingineră stagiară Rodica Fanea — absentă, doisprezece operatori, electricieni, mimau că fac treabă. Pe ștat 17 persoane. Folos de pe urma lor : zero 1 Oră de oră zeci de metri cubi de ape neepurate se scurg

este de-a înecată in in resturi

iar alțimecanici

Capitaleiprin salba de lacuri a Capitalei. aPină nu demult Buftea era un orășel.' El crește vertiginos. Peste 1 200 apartamente sint de pe acum racordate la canalizare. Alte 600 apartamente vor fi predate locatarilor pină lâ finele cincinalului. Dar nici șeful secției gospodărie comunală, nici primarul nu mișcă un deget pentru buna funcționare a instalațiilor existente. Ei știu doar foarte vag că se va construi un canal colector, care va racorda Buftea la canalizarea Capitalei sau că se va extinde stația existentă. Treaba nu-i privește. E a forurilor județene. Iar forurile județului Ilfov nu au grija lacurilor Capitalei, nu se sinchisesc de prevederile legii a- pelor, a celei privind protecția mediului Înconjurător și nu au aflat încă elementarul adevăr că ceea ce reprezintă baia și instalațiile sanitare pentru un apartament, reprezintă canalizarea și stația de epurare pentru un oraș.
Al. PLAIEȘU

Ciment plimbat fără niciîntr-o scrisoare a- dresată „Scinteii", tovarășul loan Suciu din Brașov semnala că, de săptămini de zile, bate drumul pină la depozitul de materiale din Brașov și nu reușește să-și procure ciment pentru repararea locuinței. Am mers la depozitul de materiale de construcții I.C.S. .....................Aici am sesizarea realității.— Nu

o... temeliein care se găsesc două întreprinderi de fabricare a cimentului, în- tîmpină mari greutăți in aprovizionarea cetățenilor cu acest produs. Din această cauză ne vedem nevoiți să apelăm la întreprinderi din alte județe pentru a ne a- proviziona cu ciment.De la Hoghiz, județul Brașov, nu s-au livrat mice 1 560 9 000 în conducerea talochimice sat de mai Centralei cu rugămintea să le schimbe repartiția la alte unități de ciment și, în special, la fabrica „Temelia", care se află chiar în orașul Brașov. După insistente repetate, Centrala

cimentului a eliberat repartiții pentru unele cantități de ciment de la „Temelia". Dar în cea mai mare parte, a- ceste cantități au fost ridicate pină la urmă nu de la... „Temelia", ci de la fabricile din Bicaz, Turda, Fieni și altele, aflate la sute de kilometri depărtare de Brașov. Este a- normal și neeconomi- cos să aduci ciment la distanțe de sute kilometri. în timp același produs (de „Temelia") este livrat la rîndul său la distanțe de alte sute de kilometri. Ne aflăm în plin sezon de reparare a locuințelor și brașovenii au nevoie de ciment produs chiar în orașul lor.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii

de de ce la
alMetalochimice. constatat că corespunde

Sinaia : La cota 1 400

I.C.S. Metalochi- pină acum decit tone din cele tone contractate, această situație, I.C.S. Me- s-a adre- multe ori cimentului
avem cantități suficiente de ciment pentru a face față tuturor cererilor — ne spune tovarășul Alexandru Veron, directorul I.C.S. Metalochimice. Din lipsa cimentului nu realizăm o desfacere corespunzătoare nici la celelalte materiale de construcții. Poate nu vă vine să credeți, dar tocmai județul Brașov,

Valea Prahovei rămîne la fel de atrăgătoare în toate anotimpurile anului. Acum, toamna, gazdele stațiunilor de aici ofejă numeroase posibilități de recreare și odihnă : celor sosiți la Sinaia, Bușteni sau la Breaza le sînt asigurate camere confortabile — pe orice perioadă doresc — in complexele hoteliere „Montana", ..Sinaia", „Caraiman", Cota 1 400, „Parc“-Breaza. De asemenea, zecile de vile cochete amplasate între falnicii brazi de munte — „Ciobănașul", „Rin- dunica", „Căprioara", „Camelia", „Cerbul" din Sinaia, „Vulturul", „Pescăruș", „Dorul meu", „Colții morarului" din Bușteni — asigură și ele o plăcută odihnă pentru turiști. Amatorii de înălțimi pot ajunge la pitoreștile cabane din Bucegi cu noul teleferic, care urcă pină la cota 2 000, la Virful cu Dor și Babele, plecările făcîndu-se din Sinaia Bușteni.Lucrătorii din unitățile de zare și alimentația publică pe Valea Prahovei au pregătit . oaspeților din această toamnă cîteva surprize : personalul de la „Montana", „Căminul alpin", „Cuibul dorului" și de la alte cabane au recoltat in timpul liber fructe de pădure din care au pregătit smeurată, căpșunată sau gustoșii bureți murați. O altă inițiativă despre care ne-a vorbit tovarășul Ion Scăunaș, directorul O.J.T. Prahova : este vorba de introducerea „bonurilor flotante", pe baza cărora turistul poate lua masa, în timpul deplasării pe munte sau în stațiuni, la diferite restaurante și cabane, nu neapărat la unitatea la care este cazat. Tinerilor căsătoriți care sosesc acum pe Valea Prahovei spre a-și petrece luna de miere li se oferă ca „dar de nuntă" (gratuit) : o excursie cu autocarul în împrejurimi. o seară plăcută la barul de noapte, un spectacol de folclor la „Montana"* Aceleași dovezi de ospitalitate și pentru oamenii muncii care Iși sărbătoresc ieșirea la pensie. Și ei, ca și tinerii căsătoriți, se bucură de statutul de S&ăspcți de onoare". Așadar, invitații îmbietoare pentru toate vîrstele, pentru toți oamenii muncii care doresc să-și petreacă sfîrșitul de săptă- mînă sau întreg concediul pe Valea Prahovei. (Publicitate)

con- 
losif Răducea, a fost 
un echipaj al miliției, 
de la volan a fost in- 
deschidă portbagajul 

craioveanul s-a făcut

Autoturismul l-DJ-5051,
dus 
oprit 
Cind 
vitat 
mașinii,
?alben ca ceara. Avea și de ce. 

n portbagaj se afla un sac, iar 
in sac — un căprior și un iepu
re. S-a aflat că-i aparțin lui 
Ștefan Haldea, individ fără ocu
pație, dar care se „ocupa" cu 
braconajul. La domiciliul aces
tuia s-au mai găsit incă 18 piei 
de căprior și 5 de iepure. Acum 
va simți pe... pielea lui ce ur
mează.

de 
de 
cel 
să
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o ple- de la Bucu-
Două
tractoare
cu poveste!

Gîndind, probabil, să atragă 
atenția vreunui autor de romane 
de aventuri sau dornici să sta
bilească vreun record, trei prie
teni la cataramă, unul mai ne
săbuit decit altui — Vasile Lo- 
ghin, Sandu Spiridon și Gheor
ghe Purcărea — au pornit să 
străbată Dobrogea de la Tulcea 
pină la Negru Vodă. Nu pe jos, 
ci cu tractorul. Dar de unde 
tractor 1 L-au găsit în curtea 
Combinatului de aluminiu din 
Tulcea. Cum de au ieșit cu el 
pe poartă, asta-i altă poveste. 
Pe parcurs, fiindcă tractorul dă
dea semne de „oboseală", l-au 
abandonat și au făcut rost de 
un alt tractor de la S.M.A. Rîm- 
nicu de Jos. Cum de au ieșit șt 
cu el pe poartă ? Iată incă o 
poveste, care va trebui și ea de
pănată de-a fir a păr.

Rubrică realizată de
Peire POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Șicade

Zilele trecute am asistat la nară a comitetului de partid întreprinderea de transport rești. Iată, pe scurt, concluziile desprinse din analiza respectivă.Mai întîi, o constatare in legătură cu modul în care s-a acționat pină acum pentru aplicarea propunerilor făcute de oamenii muncii cu prilejul dezbaterilor din primăvara acestui an în vederea îmbunătățirii condițiilor de transport. Pină în momentul de față, o bună parte din a- ceste propuneri și-au găsit, formă sau alta, soluții concrete rezolvare. între altele, parcul vehicule afectat unui număr de linii a fost revizuit și corectat funcție de cererea reală de transport ; au fost prelungite sau modificate 12 trasee, lărgindu-li-se aria de servire ; s-au asigurat condiții pentru reluarea integrală a traseelor liniilor 22, 24, 82, 90, 78 și 101 ; în vederea sporirii fluenței circulației, au fost desființate o serie de stații amplasate la distanțe mici ; a fost suplimentat numărul de autovehicule grupate pe platformele „23 August", I.M.G.B., la muncitor din schimbul II : s-au asigurat 165 curse directe, fără oprire, între diverse cartiere și marile platforme industriale ; in vederea echilibrării solicitărilor în orele de virf, s-au stabilit măsuri pentru decalarea programelor de lucru la 290 de întreprinderi și inși uții (dar acestea nu sint în toate :azurile respectate) ; au fost înființate încă șapte trasee de maxi-taxi care asigură legături rapide între centrul orașului și cartierele Militari, Pajura. Panteli- mon, Colentina, Titan, Berceni etc.Analiza la care ne-am referit Ia Începutul acestor rînduri a relevat că I.T.B. poate și trebuie să funcționeze astfel incit, și în condi-

într-o de de 51 în

industrialeI.C.M.E., Pipera, ieșirea personalului

sezonului rece, cetățenii Capi- să călătorească mai bine. Așa rezultă din programul de circu- pentru perioada octombrie — I.T.B. dispune de o bazăcum lație mai, tehnico-materială net superioară celei din anii trecuți. Numai în ultimele luni a primit aproape 280 vehicule noi, urmind ca in curind să-șl

țitor. Astfel, prin extinderea autobazei Titan și darea în funcțiune a platformelor de autobuze Giulești și Metalurgiei, precum și a altor lucrări, efectuate prin eforturi proprii, capacitatea de întreținere a va crește cu 18 la sută.Dar, cum se știe din lor trecuți, esențial este
întreprinderiipractica ani- ca în timpul

trebuind să ducă la diminuarea imobilizărilor xal, și la care apar transport medie — . .ția îndeosebi în orele de virf. Este o situație care arată că în acest Sector persistă încă serioase deficiențe. De
IN SEZONUL RECE

de vehicule. Dar, parado- ora actuală, defecțiunile pe traseu la mijloacele de sînt la fel de multe (în 440 !) și afectează circula-

Transportul public bucureștean poate și trebuie
9

ÎNSEMNĂRI DE LA PLENARA COMITETULUI DE PARTID AL I.T.B.sporească dotarea cu incă 80 autobuze, 23 tramvaie și 23 troleibuze. Acestora ar putea să li se adauge alte circa 150 autobuze pe care I.T.B. intenționează să le închirieze, pentru iarnă, de la I.T.T.A., in vederea extinderii curselor directe, fără oprire in parcurs, intre marile cartiere și platformele industriale. Aprovizionarea cu piese de schimb, de data aceasta, acoperă aproape întregul necesar. în depouri și autobaze, la atelierele centrale de reparații s-au executat sau sînt în curs de finalizare lucrări de investiții care asigură condiții optime pentru ca aportul acestora la buna desfășurare a traficului să creasjă sim-

iernii să se asigure un număr sporit de vehicule care să circule pe trasee, nu să se defecteze de îndată ce au fost scoase din garaje, din depouri. Ce garanții ne oferă I.T.B. în a- ceastă privință pentru iarna care se apropie ? Am reținut că în prezent calitatea reparațiilor . reviziilor tehnice este mai bună că, totodată, acestea sint efectuate intr-un timp mai scurt. Durata medie a reparațiilor capitale este acum cu trei zile mai mică decit anul trecut, iar la reviziile și reparațiile curente ce se fac în garaje și depouri există posibilitatea schimbării rapide a agregatelor defecte cu altele reparate din vreme — toate acestea

capitale și ași

aceea trebuie să se intervină energic pentru ca întreaga activitate de reparații și întreținere să fie îmbunătățită radical, să se introducă o de- săvîrșită ordine și disciplină în ateliere și depouri, în modul de exploatare a vehiculelor.Am insistat asupra acestei probleme deoarece ni se pare a fi cu adevărat cheia normale în deosebit pe crările devor corespunde întru totul normelor de calitate, este cert că I.T.B. va fi tn măsură să satisfacă cererile de

transport în condiții mult mai bune. Or, pentru aceasta, așa cum s-a subliniat în dezbaterile plenarei, este necesar ca, odată cu pregătirea bazei tehnico-materiale. să se acorde mai multă atenție pregătirii oamenilor, instruirii lor temeinice în vederea creșterii, spiritului de exigență și responsabilitate in îndeplinirea obligațiilor ce le revin. întăririi controlului șl asistentei tehnice, îndeosebi în schimburile II și III.Asigurarea unei fluențe corespunzătoare a traficului, respectarea graficelor de parcurs depind într-o măsură importantă și de starea în care se prezintă arterele de circulație ale orașului. Or, pină acum, organele de specialitate ale municipalității au făcut foarte puțin în această privință. Pe numeroase străzi circulația vehiculelor I.T.B. se desfășoară greoi, o serie de artere importante — șos. Industriilor, str. Vîlsănești, șos. Berceni, Calea Văcărești, str. 7 Noiembrie, Ziduri Moși, Vlădeanu, șos. Fundeni și altele — sînt în mare parte blocate de diverse lucrări.La această ultimă observație e cesar să adăugăm și faptul multe linii ale transportului mun se serioase pectarea Urmare.lele circulă din nou în „șir indian", călătorii fiind nevoiți să piardă mult timp în stații. Este, desigur, nevoie de intensificarea controlului la capetele de linii și pe trasee, de mai multă ordine si disciplină. Dar asupra acestor aspecte vom reveni într-un alt număr al ziarului.

ne- pe co-că în vreme și res-manifestă în ultima lipsuri în ritmicitatea graficelor de circulație. Ca pe multe trasee autovehicu-
asigurării unei circulații orice anotimp și în mod timp de iarnă. Dacă lu- reparațil și întreținere

D. TIRCOB
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LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAI PETROLIER DIN TIRGOVIȘTE:

In opt luni, 800 tone de metal în plus
CE PROPUNEȚI PENTRU ELIMINAREA

GRABNICA A ACESTEI RISIPE?
De mai multă vreme, colectivul unei mari unități constructoare de mașini — întreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște. nu reușește să respecte consumul planificat de metal. Sistematic sint depășite normele de consum la o serie de produse importante, se risipesc in fiecare an sute și sute de tone de metal. Pierderile de metal se ridică in opt luni din acest an la 800 tone ! Situație care nu putea să nu se reflecte nemijlocit și in rezultatele activității economice. Astfel, cheltuielile materiale planificate la 1 000 lei producție- marfă au fost depășite cu 36 lei, in bună măsură din cauza consumului suplimentar de metal.Cum, din ce Cauze au fost risipite cele 800 tone de metal ?Un prim punct de vedere aparține inginerei Maria Tache, care Urmărește consumul de metal in întreprindere.— La două grupe principale de produse, respectiv racorduri speciale și reducții rotary, consumul suplimentar de metal, care se ridică la circa 650 tone in opt luni din acest an. este generat de faptul că unele unități colaboratoare nu a- sigură livrarea semifabricatelor cu adausuri minime de prelucrare.— Ați luat legătura cu furnizorii ? Ce răspunsuri ați primit ?— Unitățile colaboratoare din Plo- peni și Zărnești, care produc semifabricate forjate, motivează că utilajele de forjare au o uzură fizică și morală foarte avansată și. dacă s-ar încerca să se execute semifabricate ,mai suple", mai apropiate de cotele de prelucrare, rebuturile ar crește considerabil. Ar fi de adăugat și faptul că anumite utilaje, pe care se prelucrează semifabricate in unitatea noastră, sint foarte vechi. Bunăoară, o serie de strunguri specializate se află in funcțiune de zeci de ani ; ele sint bine îngrijite și produc piese de calitate, dar in detrimentul unui consum rațional de metal.Faptul că utilajele respective nu mai corespund sub aspectul economicității utilizării metalului se cunoaște de mai multă vreme, atit la centrală, cit și la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. An de an problema se aduce în discuție, dar forurile de resort nu au găsit incă rezolvarea necesară, Pină cind se va

mai tergiversa aplicarea măsurilor ce se impun ?...în secția de racorduri speciale, maistrul principal Dima Cristescu, aflind că ne interesăm de problema consumului de metal, ține să ne arate o reducție mufă-mufă in două ipostaze : de semifabricat forjat și de piesă de fontă după prelucrare. Le punem pe cintar. Semifabricatul forjat cîntărește 140,725 kg ; piesa după prelucrare — 44 kg. Restul de 96,725 kg s-a transformat in șpan !— Dacă am executa acest racord din țeavă și nu din metal plin, am putea economisi la fiecare piesă cel
ANCHETA NOASTRĂ ÎN RÎNDUL SPECIALIȘTILOR 
DIN ÎNTREPRINDERE A PUS ÎN EVIDENȚĂ, ÎNTRE 

ALTELE, URMĂTOARELE SOLUȚII :

• Introducerea fără întîrziere a unor tehno
logii noi, mai economicoase la turnătorie

• Folosirea mai amplă a țevilor în locul 
metalului plin

• Angajarea hotărîtă a cadrelor tehnice, 
a întregului colectiv în acțiunea de re
ducere a consumurilor

puțin 46 kg de metal. Rețineți că în atelierul în care lucrez se mai execută încă cinci tipuri de asemenea piese. Un calcul simplu arată că intr-un an am putea diminua consumul de metal cu circa 75 de tone. Fără a pune la socoteală că productivitatea muncii ar spori de trei ori. Acum, a- bia una din patru piese o prelucrăm din țeavă, restul din material plin.Aveam să aflăm că, de fapt, numărul reperelor la care s-ar putea utiliza țeavă în loc de semifabricate forjate sau laminate este mult mai mare. Tovarășul Ion Gavrilă, director comercial al întreprinderii, consideră că ar fi necesar ca producătorii de țeavă din metalurgie și, in pri- mult rind, întreprinderea de țevi clin Roman, să fie mai receptivi la cererile pe care le adresează întreprinderea din Tirgoviște. Desigur, și furnizorul are problemele sale de producție. Atunci cind se va decide o soluție în această problemă, este bine să se țină seama de un argument deosebit de important : dacă s-ar livra cantitatea necesară de țeavă, la unitatea din Tirgoviște s-ar cîștiga, intr-un an, cel puțin 500 tone de metal.Care este răspunsul producătorilor de țeavă ? După cum ne-a relatat ing. Petru Zimbran, director general al

Imagine de ansamblu asupra pavilioanelor complexului expozițional din 
Piața Scinteii

(Urmare din pag. I)tru producerea, transportul și exploatarea energiei electrice ; echipamente pentru telecomunicații și industria electrotehnică : instalații și utilaje pentru extracția petrolului și a gazelor naturale ; aparatură electronică și de automatizare.Tematica largă a acestei manifestări oferă posibilitatea de participare la tîrg a numeroase întreprinderi românești și f’rme de peste hotare. Potrivit informațiilor furnizate de organizatori — întreprinderea de tirguri și expoziții — la T.I.B. ’78 și-au anunțat prezența aproape 1 000 de firme din România și alte 23 de țări din Europa, Asia și America de Nord, care își vor prezenta oferta pe o suprafață de 73 mii mp — in pavilioanele și pe platformele exterioare din cadrul complexului expozițional.

Alături de România, care, firește, este principalul expozant, alte 19 țări expun în pavilioane oficiale : Anglia, Austria, Bangladesh, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia. Danemarca. Elveția, R.D. Germană, R.F. Germania,

Acum, la cules și semănat
ZILELE AU VALOAREA UNUI AN DE MUNCĂ

Centralei industriale de prelucrări metalurgice, cererile intreprinderii din Tirgoviște. ca și ale altor unități constructoare de mașini, sint mai dificil de onorat dacă se solicită cantități relativ reduse din anumite tlpo- dimensiuni.. pentru că fabricarea țevilor respective ar fi ineficientă din punct de vedere al optimizării programelor de laminare. Soluția ar fi ca necesitățile de asemenea țevi să fie cumulate pe un semestru sau pe un ăn. să se lamineze intr-una, două sau trei reprize, urmind ca materialul tubular să fie preluat in baze și livrat pe măsura consumului.Considerăm, deci, că factorii de resort din Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Aprovizionării trebuie să analizeze și să decidă ce este mai eficient pentru economie : să irosim în continuare metal, pre- lucrind piesele din laminat plin, ori să fie produs materialul tubular necesar ?Factorii „obiectivi" explică insă numai intr-o anumită măsură de ce se consumă metal peste cit s-a planificat....La turnătorie se topește în șarje, alături de metalul aprovizionat, o importantă cantitate de... rebuturi. Potrivit aprecierilor inginerului Dumitru Murgoi, șeful atelierului de proiectări tehnologice sectoare călde, sute de tone de metal s-au irosit ir? acest an datorită rebuturilor. Iar rebuturile sint generate nu numai de aprovizionarea necorespunzătoare cu unele materiale, ci cel mai adesea de încălcarea disciplinei tehnologice, de rețetele amestecurilor nepuse incă la punct și, in fine, de încetineala cu care se introduc tehnologiile noi, moderne. Nu de puține ori. din teama de a nu se greși 'a turnare, unele piese sint cu bună știință supradimensionate.Cu greu își face loc noul șl în sectorul de forjă. Chiar și acum. între specialiștii din acest sector și cei din secțiile de prelucrare se mai poartă dispute in legătură cu extinderea matrițării sau cu introducerea forjării pe nicovala profilată, în locul forjării libere, procedee prin care piesele pot fi aduse mai aproape de dimensiunile finale de prelucrare. Calculele susținătorilor metodelor moderne de forjare arată că prin aplicarea lor largă in întreprindere s-ar putea economisi zeci și zeci de tone de metal.Este, deci, limpede că economisirea metalului depinde intr-o măsură importantă de muncitorii și specialiștii întreprinderii.— Ne-am convins de faptul că problema gospodăririi metalului trebuie abordată nu la modul general, nu prin măsuri disparate — ne-a spus tovarășul Vasile Opres- cu, secretarul comitetului de partid. De aceea, ca măsură pe linie tehnică am stabilit să se analizeze produs cu produs, reper cu reper, pornind de la concepție și pină Ia execuție, pentru a se stabili cu exactitate modificările constructive, îmbunătățirile tehnologice prin care se poate reduce consumul de metal, in condițiile menținerii și ridicării performanțelor tehnice.Sint măsuri utile care, fără îndoială. se vor reflecta Și in economisirea metalului. Esențial este să se asigure angajarea mai hotărîtă a cadrelor tehnice, a întregului colectiv in acțiunea de reducere a consumurilor materiale.
Corneliu CARLAN

în ultimii 3—4 ani, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Argeș au obținut, in mod constant. recolte bune la cerealele păioase și îndeosebi la griu. Reține atenția că aceste recolte au fost realizate pe terenuri sărace, eu un potențial scăzut de fertilitate, care au o pondere de peste 80 la sută din suprafața arabilă a județului. Să încercăm o primă explicație. Tovarășul Emil Teodorescu, directorul direcției agricole, ne arăta : „Prin munca de cercetare, cit și prin activitatea practică, am urmărit stabilirea unei tehnologii specifice condițiilor naturale din județul nostru. Pentru griu avem o tehnologie bine precizată, care, an de an, este perfecționată continuu. Aș vrea să accentuez că pentru o producție mare in anul viitor. în această toamnă facem o campanie a calității la semănatul griului".Iată principalele verigi ale tehnologiei griului stabilită pentru acest an in condițiile specifice județului Argeș :Amplasarea culturii. A crescut ponderea plantelor premergătoare timpurii. Astfel, griul se cultivă pe 49,8 la sută din suprafață după cereale păioase anul I, pe 0,9 la suta după cereale păioase anul II, iar după porumb, floarea-soarelui și alte culturi — pe 45,7 la sută.Structura soiurilor. Se vor cultiva numai soiuri timpurii, acestea deți- nind 70 la sută din suprafață, iar restul — soiuri mijlocii, fiind eliminate cele tardive, sensibile la boli și șiștăvire.Fertilizarea și ealcarizarea terenului. Pentru fiecare unitate agricolă s-au întocmit planuri de fertilizare și calcarizare cu indicarea dozelor de îngrășăminte chimice și amendamente in funcție de fertilitatea naturală a solului, planta premergătoare, producția planificată etc.Afinarea adincă și scarificarea sint lucrări care contribuie la îmbunătățirea însușirilor fizico-chimice ale solurilor grele cu exces de umiditate. în acest an, pe 70 la sută din suprafețele cultivate cu griu se vor executa asemenea lucrări.Perioada de semănat. în condițiile județului s-a hotărit ca semănatul griului să se facă cel tirziu pină la 15 octombrie.Pe un traseu ce a cuprins mai multe unități agricole din zona cu cea mai mare pondere în producția cerealieră a județului, am căutat să descifrăm ce înseamnă calitate ireproșabilă la semănat.

renului, uniformitatea fertilizării etc. — pe care numai „ochiul" specialistului le poate aprecia dacă se execută corect sau nu. completează șeful de fermă, ing. lancu Tilă. Uc aceea, prezența mea lingă semănătoare este o datorie in aceste momente". Și trebuie spus că în cooperativele pe unde am trecut —

tovarășul Traian Dumilrașcu, director adjunct al direcției agricole, care răspunde de acest consiliu din partea biroului comitetului județean de partid. Aflăm că s-a luat măsura ca toate mijloacele mecanice și manuale să fie concentrate și .să acționeze grupat, pină la încheierea lucrărilor, pe cite o solă. în felul acesta, nu

lor. Deoarece unele unități agricole din sudul județului au rămas in urmă cu arăturile pentru semănat, din zona de nord a județului au fost aduse in ajutor peste 150 tractoare, care lucrează la arat în două schimburi.
SA NU ÎNSAMÎNȚAM 

ÎN „CRIZA DE TIMP”

LINGĂ SEMĂNĂTORI — 
SPECIALIȘTII...Ne aflăm pe terenurile cooperativei agricole Silișteni. Se impun atenției organizarea exemplară a punctelor de lucru, terenul pregătit grădinărește, ca pentru semănatul arpagicului. „Avem în brazdă cinci semănători — ne spune .președintele cooperativei, tovarășul Dumitru Pă- duroiu. La fiecare punct de lucru activitatea este îndrumată de către un specialist". „Sint unele operații mai de finețe — reglarea semănătorii, asigurarea densității boabelor și adîncimii de semănat, jalonarea te-

Toate forțele la semănat I Sub aceas
tă deviză mecanizatorii și coopera
torii de la C.A.P. „Unirea" din Bîrla, 
județul Argeș, acționează în ăceste 
zile prin organizarea exemplară a 
activității în cîmp, asigurind depă

șirea vitezei de lucru planificate

Boveri, Citroen. Renault, Fiat, G.H.H., Motokov, A.E.G., Telefunken, Koyo Seiko ș.a.De un larg interes se va bucura, desigur, oferta prezentată de cele peste 150 de centrale indus-
frezat vertical FV-500, echipamentele de comandă numerică din seria NUMERON pentru mașinile-unelte, voltmetrele numerice și osciloscoa- pele de laborator, motoarele electrice pentru industria metalurgică,

Tirgul international București-1978
Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Polonia. Spania, S.U.A., Ungaria și Uniunea Sovietică. Expun, de asemenea. firme individuale din Franța, Liechtenstein. Olanda. Suedia. Printre participant! se remarcă prezenta a numeroase firme de prestigiu care au legături tradiționale cu partenerii români : Machinoexport și Techmash- export, Beckman Instruments, Brown-

triale, institute de cercetări și proiectări și unități direct producătoare din țara noastră, care expun o parte din cele mai noi realizări ale industriei constructoare de mașini. Dintre miile de produse de inalt nivel tehnic aflate in standurile românești, remarcăm citeva noutăți : strungul carusel SC-43 H, mașina de rectificat rotund interior RT-500, mașina de

tractorul agricol A-1800 A, locomotivele diesel electrice de 3 000 și 4 000 C.P.. excavatoarele pe pneuri și șenile P-801 și S-3601.Tot în perioada 5—14 octombrie, în paralel cu T.I.B. ’78 se organizează, in pavilionul central al complexului ex- pozițional. Expoziția internațională de vinătoare. Ia care, alături de România, participă o serie de alte țări

ARGEȘ;

„Toamna calității 
la semănat"
Experiența bună din ultimii ani 

este larg folosită în această campanie

Birlogu, Căldăraru. Strîmbeni, Humele, Cornățel, Mozăceni, Teiu, Ștefan cel Mare, „Unirea" și „înfrățirea" din Birla ș.a. — specialiștii se aflau în cimp, lingă semănători.
LUCRĂRI EXECUTATE 

ÎN FLUXSîntem in raza consiliului inter- cooperatist Bîrla, care cuprinde trei cooperative agricole — Hîrsești, „Unirea" și „înfrățirea" din comuna Birla. în total, acestea au de semănat 6 200 ha cu griu și orz. în cîmp, printre mecanizatori îl întîlnim pe

numai că se asigură obținerea unor ritmuri de lucru ridicate și folosirea cu randament sporit a utilajelor, dar se creează și posibilitatea îndrumării și Controlării mai eficiente de către specialiști a activității. Demn de remarcat este faptul că, prin această măsură, în cele trei cooperative agricole Ia pregătirea terenului se asigură un avans de două zile față de semănat. De altfel, în toate secțiile de mecanizare din județ se aplică cu bune rezultate concentrarea mijloacelor mecanice în formații mari de lucru, care acționează grupat sub supravegherea directă a specialiști-

Este limpede concluzia că respectarea tehnologiei griului și mai ales a perioadei optime de semănat presupune, mai presus de orice, organizarea desăvîrșită a semănatului, sincronizarea perfectă între lucrări. Cu atît mai mult se impune această remarcă cu cit unele unități agricole, ce-i drept puține la număr, au intrat deja în „criză de timp". Or, semănatul în pripă, sub presiunea timpului, duce inevitabil la rabat față de calitatea lucrărilor, la abateri de Ia tehnologia stabilită. Să ne referim Ia un caz. Cooperativa agricolă. Suseni (inginer-șef Gh. Golban) a semănat doar 180 ha din 480 ha prevăzute cu orz și nimic din cele 600 ha cu griu, in timp ce in unitățile vecine lucrările sînt avansate. Motivele ? Neexecutate eșalonat, la timp, lucrările de pregătire a solului s-au aglomerat, acum fiind nevoie de un efort înzecit pentru a se asigura încadrarea în timpul optim a semănatului. Or, toamna, în condițiile timpului schimbător, orice întirziere poate 1'i păgubitoare. Iată de ce, pretutindeni, forțele trebuie să fie concentrate cu prioritate la eliberarea și pregătirea terenurilor destinată griului, astfel îneît semănatul să se desfășoare fără pauze, pină la ultimul hectar, în perioada optimă, și la un nivel agrotehnic superior.
Aurel PAPADÎUC 
Gheorqhe CÎRSTEA

Ce produc aceste 
utilaje... cînd stau ?Gata pregătită pentru recoltat porumb, această combină (fotografia alăturată de sus) recoltează deocamdată... nisip pe platforma secției din Nu- făru a stațiunii pentru mecanizarea agriculturii din Tulcea. Și nu este singura. La fel și aceste remorci (fotografia de jos) care — spre deosebire de alte zeci de remorci din județ, aflate in pană de anvelope — nu duc lipsă de nimic și ar

putea fi folosite la transportul recoltei, ca și cele patru tractoare afjate in stare de repaus prelungită. Cițiva mecanizatori, aflați la secție, iși declină orice răspundere, inclusiv pe aceea de a ne ipune cum îi cheamă. Știu însă că „șeful" este plecat la Tulcea (da, la Tulcea, nu pe cîmp I), iar mecanicul de întreținere — în concediu. Nu surprinde nici faptul că mașinile secției stau la odihnă. (E. Mihăilescu).
Roșiile nu se transportă... 

prin telefon !Acum, în plină campanie de toamnă, se constată o serie de deficiențe in utilizarea mijloacelor de transport ale I.T.A. Olt. Din această cauză, importante cantități de produse agricole rămîn uneori zile întregi pe cimp, depreci- indu-se. La cooperativa agricolă Vulturești, de e- xemplu. 10 tone de tomate așteptau in zadar pe cei de la C.L.F. Balș să vină să le ridice. Și nu este un caz izolat. Pe contabilul șef al cooperativei agricole. Constantin Voi- culescu, l-am găsit făcînd o telegramă către respectiva unitate pentru a veni să ridice produsele recoltate și mai ales pentru respectarea graficelor de preluare. Vina principală o poartă însă I.T.A., care nu onorează graficele de transport stabilite cu

C.L.F. Oricum, disputa există, în timp te legumele se depreciază pe cimp. și în timp ce fabrica de conserve de la Caracal funcționează sub capacitate. La trustul județean I.A.S., din 1 300 mijloace de transport s-au asigurat doar 957, iar cooperativelor agricole — mai puțin cu 224 capacități. Toate acestea în timp ce ia unele cooperative agricole — Balș, Găneasa, Drăghi- ceni. Caracal — I.T.A. repartizează mașini fără știrea comandamentului județean. In loc de telegrame și discuții telefonice inutile se impune o mai mare disciplină în ce privește utilizarea mijloacelor de transport, în respectarea graficelor stabilite de comandamentul județean. (Em. Rouă).
Fructele sînt de soi, 

răspunderea e mălăiațăIn livezile din Mehedinți. rodul toamnei se anunță bogat. în întreprinderile agricole de stat din Tîmna, Prunișor și Corcova se recoltează zilnic mii de tone de mere, prune și pere. Pentru a se grăbi recoltatul, în sprijinul lucrătorilor au venit sute de studenți și elevi. Nu se grăbesc insă cei de Ia întreprinderea județeană de legume și

fructe. Cu toate că graficele prevăd pe zile ce cantități urmează a fi preluate, ele nu sint respectate. Și cînd vin, cei de la I.L.F., vor chipurile să plece repede, caută să ia producția... după ochi. Și incep discuțiile. Ba că-i de o calitate, ba că trebuia să aibă fructele altă culoare. Și uite așa, sute de tone de fructe rămin zile la rind in grămezi pe cîmp. (Virgil Tătaru).
cu tradiție în acest atractiv sector : Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, Iugoslavia. Olanda. Polonia. Spania, Turcia, Ungaria. în afara unor valoroase trofee de vinătoare și variate accesorii vinătorești prezentate, expoziția va constitui și un excelent prilej de promovare a turismului internațional.Acum, cu o zi înainte de deschiderea celei de-a cincea ediții a Tîrgului internațional București, o vizită in complexul expozițional. in avanpremieră, ne-a întărit convingerea că tirgul va asigura un cadru favorabil contactelor și tranzacțiilor economice fructuoase, actuala ediție contribuind la stimularea schimburilor de valori materiale, de idei și experiență. la consolidarea climatului favorabil cunoașterii. înțelegerii și colaborării între popaare.

Țuica împotriva compotuluiDe ce în magazinele I.L.F. din Vilcea nu se găsesc prune ? De ce fabricile de conserve nu au suficiente prune, deși producția a fost superioară anilor anteriori ? Recoltarea acestora este aproape încheiată, obținindu-se pină în prezent peste 70 000 tone fructe. Dar I.L.F. Vilcea nu a preluat pentru fondul de stat decît aproximativ un sfert din cantitatea prevăzută. Unde sînt totuși prunele ? Au fost puse la fermentat pentru... țuică. Directorul I.L.F., ing. Constantin Tambrea, vehiculează două motivații : in primul rind, structura livezilor de pruni nu ar corespunde nevoilor de pulpare și de livrare a prunelor

în stare proaspătă ; în al doilea rind, nerealizarea planului s-ar datora lipsei de preocupare a consiliilor de conducere din cooperativele agricole, care au preferat să recolteze prunele prin scuturare în loc să le culeagă direct din pom. Desigur, este mai comod să dai vina pe alții decît să privești critic, cu toată răspunderea, propriile deficiențe. Fiindcă, se știe, a- proape pe lingă fiecare cooperativă agricolă a fost repartizat cite un reprezentant al centrelor de legume și fructe care avea datoria să urmărească îndeaproape și să intervină operativ acolo unde se constată că nu se respectă tehnologia de recoltare. (Ion Stanciu)
Succese ale industriei 

bucureșteneBilanțul pe 9 luni al întreprinderilor industriale din București consemnează o producție industrială peste plan în valoare de 1,6 miliarde lei. La baza a- cestui succes stă creșterea productivității muncii, nivelul planificat al acestui indicator fiind depășit cu 1,7 la sută. Au fost date peste plan importante cantități de țevi din oțel, mijloace de automatizare electrotehnice și electronice, aparate de măsură și control electronice, cusături și confecții textile etc. (Ager- pres).

Suplimentar
— produse utile 

economiei naționaleValoarea producției industriale obținute peste sarcinile de plan, in nouă luni din acest an, de către colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului Bihor se ridică la 110 milioane lei, spor obținut îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii. Astfel, industria bihoreană a livrat suplimentar economiei naționale, între altele, 11 640 tone produse petroliere, 5 570 tone alumină calcinată, 557 tone lacuri și vopsele, mobilă, cherestea, var etc.
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Descoperirile științei contemporane-confirmări strălucite 
ale concepției materialist-dialectice despre lume

într-o etapă istorică foarte scurtă, de numai citeva decenii, genetica, știința eredității viețuitoarelor, a făcut progrese imense in cunoașterea mecanismelor de transmitere a caracterelor de la o generație la alta și în studiul substratului material al eredității. în special în perioada de după cel de-al doilea război mondial, cercetările de genetică au luat o mare amploare și au îmbogățit cunoștințele noastre despre ereditate, dovedind că aceasta are un suport material in cromozomii din celule și în moleculele de acizi nucleici care intră in alcătuirea acestor cromozomi.Cromozomii, structuri celulare de o anumită formă și mărime, care se găsesc in număr constant la o anumită specie (griul are 42. secara are 14, șoarecele are 40, iar omul are 46 de cromozomi), au fost descoperițl a- cum aproape un secol, însă numai în secolul XX s-a demonstrat rolul lor important în transmiterea ereditară a caracterelor. Mai mult, s-a dovedit că toate caracterele organismelor (culoarea ochilor și a pârului la om, mărimea, forma și culoarea fructelor, producția de lapte la animale, etc.) sint determinate de genele din cromozomi.Una dintre marile descoperiri ale biologiei contemporane o constituie faptul că genele, care asigură legătura genetică dintre generații, sint constituite din acizi nucleici, substanțe chimice macromoleculare alcătuite din unități mai mici, denumite nucleotide, ale căror număr și secvență variază de la o serie la alta. Astfel, sint virusuri care au numai 3 000—5 000 nucleotide in cromozomul lor. în timp ce bacteriile au cîteva milioane, iar mamiferele si plantele superioare au mai multe miliarde. De asemenea, numărul de gene variază în limite mari de la o specie la alta. în funcție de complexitatea organismului respectiv și de locul său filogenetic.Pe baza celor arătate ®e poate deci sublinia că întreaga viată de pe Pămînt are un caracter unitar, toate speciile de viețuitoare, de la cele mai simple virusuri la cele mai evoluate mamifere, avind același substrat material al eredității si același mecanism de înregistrare a informației genetice cu ajutorul acizilor nucleici. Fiecare specie șl chiar fiecare individ conține propriul său program genetic. înscris in genele alcătuite din acizi nucleici si prin. care suit transmise ereditar diferitele sale caracteristici morfologice; fiziologice, bio- i chimice etc.Unitatea materială a lumii vii constă, in primul rind. in faptul că toate speciile de viețuitoare sint alcătuite din două mari categorii de substanțe chimice : proteinele si acizii nucleici. în timp ce acizii nucleici servesc ca material genetic al viețuitoarelor. proteinele au. mai ales, rol structural și enzimatic. Se poate deci afirma că nu există viată în afara acestor două categorii de substanțe, chiar și cele mai simple virusuri fiind alcătuite dintr-un acid nucleic și molecule proteice.Cercetările moderne de genetică moleculară (ramură a geneticii care studiază ereditatea la nivel molecular) au arătat că gena, această unitate de bază a eredității, nu reprezintă altceva decit un segment din macromolecula de acizi nucleici, care conține o anumită cantitate de informație genetică si care funcționează unitar. Viața a apărut pe Pâmint acum circa 3,5 miliarde ani. odată cu constituirea primelor gene, și deci a primelor programe genetice, din in- terreacția acizi nucleici—proteine re- zultînd formele primitive de viată. Pe cale experimentală, s-a demonstrat posibilitatea sintezei artificiale de acizi nucleici, și, deci, de gene, in absenta organismelor vii. S-a demonstrat, astfel, ca ereditatea — a- ceastă însușire esențială a tuturor organismelor vii — nu are în ea nimic supranatural si că ea a apărut odată cu viata pe Pâmint. avind un sub-

strat material, care în prezent este tot mai bine cunoscut.După ce viata a apărut pe Pămînt, evoluția sa a început foarte rapid. Prin modificări efectuate la nivelul acizilor nucleici, informația genetică s-a complicat și sofisticat tot mai mult, fapt care a dus la constituirea de programe genetice extrem' de variate. caracteristice diverselor si numeroaselor specii de viețuitoare. Faptul că toate organismele vii prezintă un același mecanism de înregistrare a informației genetice cu ajutorul acizilor nucleici, și deci același substrat material al eredității, arată clar că întreaga viată de pe Pămînt are un substrat material comun, diversificat in timp intr-un număr imens de specii, fiecare cu programul său genetic relativ constant.Teoria evoluționistă, ale cărei baze

unor factori supranaturali, ci s-a realizat in primul rind la nivelul ma- cromoleculelor de acizi nucleici și, respectiv, de proteine, care intră in alcătuirea materiei vii. Se demonstrează astfel, o dată mai mult, că viata nu este decit o formă superioară de mișcare a materiei si că in condiții favorabile de mediu materia ne- vie generează viata,Genetica contemporană a dovedit însă nu numai că poate explica modul cum a evoluat lumea vie la nivel molecular, dar că poate modifica materialul genetic al viețuitoarelor în conformitate cu nevoile societății umane. încă de acum cîteva decenii s-au elaborat metode experimentale eficiente pentru inducerea de mutante artificiale cu o mare frecvență, din care s-au selecționat forme noi de plante, animale si microorganisme

produse farmaceutice. Probabil că bacteriile vor fi cele mai folosite organisme în agricultura viitorului ! în mod similar, trebuie să arătăm că s-au realizat hibrizi celulari intre specii foarte îndepărtate filoge- netic. care nu se puteau încrucișa pe cale sexuată. Mai mult. începînd din 1975 s-au obținut mai multi, hibrizi între celule vegetale si animale. Aceste cercetări, evident, au nu numai însemnătate teoretică, dar deschid si perspectiva realizării, de pildă. a unor hibrizi intre cereale unele plante bogate este soia, astfel că teine a umanității sfîrșit, rezolvată.transferul unor gene din celulele animale în cele vegetale, acestea vor deveni capabile să producă proteine animale.

și in proteine, cum foamea de prova putea fi, in Bunăoară, prin

GENETICA MODERNĂ

noastre cu privire la materia vie
Prof. dr. docent Petre RAICU 

Universitatea București

Joc și... joacă (copii ai grădinițelor 
municipiului Miercurea Ciuc dansind 

pe scena Casei de cultură)

au fost puse încă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către Charles Darwin, consideră că speciile au rezultat unele din altele prin selecție naturală, in condițiile mereu schimbătoare ale mediului. Această teorie a fost dezvoltată si completată, in cursul secolului actual, mai ales pe baza descoperirilor din domeniul geneticii. Un rol deosebit de important în elaborarea concepției actuale despre evoluție îl are genetica moleculară. ce studiază modul cum s-a produs diversificarea informației genetice la nivelul acizilor nucleici, și genetica populațiilor, ce studiază legile după care se modifică frecventa genelor într-o populație, fenomen care determină evoluția.Primele forme de viață aveau o structură relativ simplă și un număr foarte limitat de funcții, care le permiteau autoconservarea și reproducerea. Ulterior, odată cu apariția unor forme de viată tot mai variate și complexe, a fost nevoie de o cantitate crescindă Evoluția nu numai ADN. dar la diversificarea funcțiilor lor. fapt care a permis o specializare superioară a organismelor si o adaptare mai bună la condițiile de mediu. S-a realizat astfel procesul de speciație și, respectiv, de evoluție. Genetica moleculară contemporană a determinat astfel aprofundarea cunoștințelor noastre despre evoluție la nivelul materialului genetic și a arătat că. in esență, evoluția nu este rezultatul

de informație genetică, materialului genetic a dus la o mărire cantitativă de și la apariția de noi gene,

utile pentru practică. în ultimii ani. in special după 1970. s-a conturat o nouă ramură a geneticii, denumită inginerie genetică, care a reușit deja să realizeze izolarea si sinteza artificială: a unor gene, transferul de gene de la o specie Ia alta si chiar reunirea intr-o celula hibridă a unor programe genetice provenite de la specii diferite. Recent s-a reușit sinteza artificială a genelor care determină sinteza hemoglobinei la iepure și a hormonului angiotensina la om. Nu este departe timpul cind cele peste 2 500 de maladii ereditare umane. provocate de mutații ale unor gene, vor fi tratate prin sinteza artificială a unor gene fără defecte și introducerea lor in celulele umane. Se va realiza astfel așa-numita terapie genicâ.în ce privește transferul artificial de gene de la o specie la alta, in ultima vreme s-au făcut unele experiențe spectaculoase. De pildă, genele care intervin in fixarea azotului atmosferic au fost transferate de 1 a. o specie la alta de microorganisme. Se prevede că. intr-un viitor nu prea îndepărtat, aceste gene vor fi transferate direct în cromozomii plantelor, care, astfel, vor deveni capabile să-și fixeze singure azotul atmosferic, fapt care va elimina necesitatea îngrășămintelor azotoase.Transferul de gene va permite formarea unor tipuri noi de microorganisme capabile să producă vitamine, hormoni, antibiotice, diferiți amino- acizi. proteine și diverse alte substanțe utile

Primele cercetări de inginerie genetică efectuate la noi in țară, în de la din București, la institutul „V. Babeș". la institutul de inframi- crobiologie „Șt. Nicolau" etc., sint încurajatoare, ceea ce a condus la faptul că, recent, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie a luat inițiativa elaborării unui program național de inginerie genetică, la realizarea căruia colaborează diferite laboratoare de genetică din tara noastră.Cercetările contemporane de genetică moleculară au o importanță filozofică excepțională, ele demonstrind, in primul rind, posibilitățile nelimitate de cunoaștere ale omului. în genetica modernă nu este loc pentru speculații mistice, genele și ereditatea avind un substrat material, biochimic, care este in prezent tot mai bine cunoscut. însăși existența vieții nu este posibilă decit în condițiile existenței programelor genetice, care conțin, sub formă codificată. informația necesară realizării structurilor și funcțiilor diverselor organisme. Chiar și „moartea" organismelor este programată genetic, căci evoluția nu este posibilă decit prin dispariția a ceea ce a fost și dezvoltarea a ceea ce va fi. prin

laboratorul genetică de Universitatea

in alimentație sau ca

dezvoltarea a ceea ceva fi. succesiunea de generații.Genetica contemporana astfel apreciată ca fiind p extrem de dinamică, care a contribuții majore la dezvoltarea cunoștințelor despre materia v ie si e- volutia ei. despre posibilitățile umane de a produce mutații, de a interveni in sinteza artificială si in transferul interspecific de gene, adică in realizarea de noi programe genetice conform necesităților umanității.Nefiind niciodată o „pseudoștiin- ță“. cum a fost considerată in mod eronat la un moment dat. genetica s-a dezvoltat extrem de rapid in ultimii ani, devenind unul din cele mai dinamice si eficiente domenii ale biologiei contemporane și contribuind temeinic la realizarea unei imagini materialist-științifice aprofundate asupra vieții.

poate fi știință adus

La Muzeul literaturii române a avut loc ieri vernisajul expoziției „Comori ale patrimoniului literar". Deschisă in rotonda muzeului, în prezenta unui numeros public iubitor de literatură, expoziția oferă intr-un aranjament judicios, sobru și edificator o serie de materiale inedite de o excepțională valoare pentru cunoașterea laboratorului' de creație al unor mari scriitori, selecționate din tezaurul depozitat cu rivnă de-a lungul anilor in arhivele instituției. Exemplare de carte rară, ca manuscrise și tipărituri vechi de acum cîteva secole, manuscrisele unor lucrări celebre („Frații Jderi", „Zamol- xe“), corespondență care a făcut epocă (între Eminescu și Maio- rescu, Caragiale și Zarifopol), o serie de scrisori ale altor autor' cunoscuți sint expuse alături de imagini fotografice rare, de mobilier și obiecte memoriale cu recunoscută valoare artistică, de vestimentație și alte lucruri de uz personal, intr-un mozaic edificator prin bogăție și calitate.
t

PROGRAMUL 1

Teleșcoală
Șoimii patriei 
Tribuna TV
Antena vă aparține. Spectacol 
prezentat de județul Tulcea

In jurul orei 11,30 — Transmi
siune directă : ceremonia sosirii 
președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman îm
preună cu doamna Ziaur Rah
man
In jurul orei 12,15 — închiderea 
programului
Telex16.00

16,05 Teleșcoală : Școli și profesii... a- 
groindustriale 
Curs de limbă germană 
Din țările socialiste 
Atenție la... neatenție 
Cintece și jocuri populare 
Țara Oașului 
Telecronica pentru pionieri 
Tragerea Protioexpres 
Căsuța poștală TV. Emisiune 
Sorin Pamfil

18,45 Festivalul național „Cîntarea 
mâniei"
1001 de seri 
Telejurnal' 
Noi, femeile !

16,35 
17,05 
17.15
17,40

17.53
18.10
18,20

din

de

Ro-

creație de etntece 
apăr și te ctnt. pa- 
cintece patriotice.

I orchestra 
al Armatei.

19.20
19,30
19,50
20.20 Concursul de

ostășești „Te 
tria mea" — 
(Interpretează corul și 
ansamblului „Doina" t
Dirijori : general-maior Dinu Ste- 
lian și col. Sergiu Eremia)

20,45 Telecinemateca : Lungul drum. 
Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor americane. In distri
buție : Art Carney. Ellen Burstyn, 
Geraldine Fitzgerald. Scenariul și 
regia Paul Mazursky

22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 1

19,50

20,15

Deserte animate : Woody — eio- 
cănUoiirea. buclucașă
Studio T’TB — Examenul exame
nelor — producția
Treptele afirmării
Telex

20.40
21.15
21,20 Mai aveți o întrebare ? — Somnul 

și visele
21,50 De dorul tău — (seară de romanțe)

Ieri, la vernisaiul expoziției de la Muzeul literaturii române

„Muntele alb“Aproape că uitasem gustul și culoarea unui succes al filmului realizat în studiourile televiziunii („O fată bună din cer” de Cor- neliu Leu și Dan Nec- șulea), cind micul ecran ni-1 împrospătează cu o nouă reușită : Muntele alb, în aceeași regie — Dan Necșulea, căruia i se alătură un debut scenaristic demn de reținut : Liviu Timbus. Scenariul ne propune o înfruntare între oameni. nu doar intre metode de producție, o ciocnire de temperamente, nu numai de tehnologii. Rivalitatea profesională, dublată aici de rivalitatea sentimentală, nu e doar condimentul conflictului — cum susținea un cronicar — ci însuși lui. Prin aceasta, portanța ductivă a muntelui de dolomită și a descoperitorilor săi nu scade cu nimic, forarea însă capătă și un suport psihologic. Bă- trînul inginer (interpretat de Fory Etterle) iși savurează melanco-

in care să-i cer- riguros po- nepoata

germenele im- social-pro-

11c utopia crede, fără ceteze mai sibilitățile ;(Ana Szeles) nu pricepe proiectul, dar il susține din dragoste pentru unchi ; logodnicul ei (Traian Stă- nescu) are pasiunea riglei de calcul, nu și pe aceea a îndrăznelii creatoare, in timp ce rivalul lui (Emil Hossu) se entuziasmează prea ușor. De aici incolo, filmul Înaintează pe un teren previzibil și, după o scenă de grave acuzații intre rivali, cind crezi că drama poate lua oarecari proporții, tensiunea scade brusc și survine împăcarea convențională între ingineri — de fapt, ambii foarte buni, din care secretarul organizației de bază (Ema- noil Petruț) ar dori să poată extrage unul singur, ideal. încrederea pînă la capăt în forța unui conflict ce se lansase cu inteligență ar fi asigurat alt „gabarit" ideatic Muntelui alb. Regia echilibrează, cu tact artistic, suișurile și co-

borișurile dramatur- gice. evidențiind fluiditatea povestirii și farmecul ambianțelor.Printr-o distribuție potrivită. regizorul Dan Necșulea servește hazul replicilor și mai ales jocul cuvintelor cu dublu înțeles, echivoc subtil ce determină uneori o nouă situație ori schimbă caracterul relațiilor dintre personaje. Un operator permanent atent și la dimensiunile umane, pe lingă cele pitorești ale cadrului, Mircea Gher- ghinescu, cu vădită bucurie a filmărilor stil reportaj în secvența incendiului. Aici și montajul (Cristina Brătescu) iși găsește, inspirat, ritmul. Decorul (Vasile Rotaru) sugerează nu spații licative, identități umane, cărți de vizită.Oare va dovedi televiziunea mai multă consecvență față de talentele descoperite și de succesele cîști- gate decit vecina sa de palier artistic ?

numaici ' și

Allce MANOIU

„Antologii artisticea

lui in- di- ie- o nuntă la care mireasa fuge nu numai cu un alt bărbat, ci și cu „darul" de vreo sută de mii. Escrocherie incontestabilă (a unor oameni ce sint, totodată, victime ale pasiunii lor și ale șantajului altora), ce generează o crimă și. după ea. o avalanșă de nefericiri, dezastre u- mane.Spectaculoasă, cu a- tit mai spectaculoasă cu cit e foarte bine scrisă, această secvență a alaiului grotesc- tragic al nunții și a declanșării violente a unor patimi instinctuale și sufletești e urmată de o la fel de spectaculoasă răsucire de destine. In centrul piesei lui Mănescu : o convertire anume, a- ceea a lui Eugen. Implicat in „poveste" prin aceea- că, filmind nunta la lumina farurilor, dintr-o plăcere de cineamator. acesia deține răspunsul la întrebarea : „cine e autorul crimei eroul principal al piesei lui Mănescu se transformă in anchetator.Poate fi o asemenea împrejurare suficienta pentru ca o viață să se modifice radical ? (Căci angajarea eroului aduce după sine — în acest caz — ruperea căsniciei, izolarea și alte neplăceri doar parțial surmontabile). Răspunsul este afirmativ, căci neliniștea sa fără motiv clar, distinct se dovedește generată de nevoia regăsirii de sine și asumării unei alte funcții etice și sociale : a- ceea a căutării, descoperirii adevărului, a-

Ultima piesă a Theodor Mănescu cepe cu un „fapt vers", o intimplare șită din comun :
ceea a curajului relevării lui pinâ la capăt. Vocația (o vocație la care eroul lui Mănescu fusese predestinat și prin nume, căci Eugen înseamnă „cel ce zămislește binele") întîlnește întîmplarea șoc, stimulatoare. Ea face ca actul alegerii

și absolut, pledoarie ciștigată intr-un „proces" în care este audiată, spre meritul autorului, și „altera pars” : „voci" (împrejurări. situații, teze) care susțin relativitatea unor acte și cer o mai mare comprehensiune față de slăbiciu

care-1 exaltă Mănescu, mai presus de misterul altor pasiuni. Acest mister, care face din- tr-un om oarecare un împătimit justițiar, un luptător neobosit, exprimă esența socială a omului, puterea lui de a stăpini prezentul și influența viitorul.

materie narativă stufoasă și sinuoasă.Premiera absolută a acestei noi piese românești de dezbatere și opțiune etică in actualitate a avut loc pe scena Teatrului maghiar din Sf. Gheorghe in deschiderea festivă stagiunii.

• ARGEȘ. în cadrul schimburilor culturale româno-ungare, la galeria „Metopa" din Pitești a fost vernisată expoziția sculptorului Kiss Istvan și a graficienilor Csohany Kalman și Reich . sălii polivalente din Craiova s-a Karoly. La cinematograful „Modern" din Pitești s-a desfășurat festivalul „Hermes Film", ediția a doua, in cadrul căruia au fost proiectate pe ecran 27 de filme inspirate din activitatea de comerț din țară. Juriul a acordat premiul I filmului „Un buchet de flori", realizat de cineclubul „Alfa" din Iași. Premiul C.J.S. Argeș și revistei „Cinema" — filmului „Ferestrele străzii",

realizat de cineclubul din Satu Mare, iar premiul A.C.I.N. — filmului „Moșii", realizat de cineclubul „Fortuna" din Pitești. (Gh. Cirstea). • DOLJ. în holuldeschis. în organizarea filialei județene a Asociației filateliști- lor din România. „Expofil Dolj ’78". Prilejuită de aniversarea a două decenii de la înființarea A.F.R. Expoziția înmănunchează peste 300 de planșe cu mărci și întreguri poștale, ștampile și corespondențe vechi și maximafi- lie, colecții tematice ale unor colecționari din Craiova și alte orașe ale țării, precum și din

Nimic mal firesc pentru o emisiune ce-și propune să lase în urmă o frumoasă și durabilă imagine despre talentele care cresc sub ochii noștri in acești ani decit să înceapă cu viitorul : gala 6opiilor de duminică seara a reunit intr-o emoționantă revărsare de cintec și poezie pionieri și șoimi ai patriei. Prin intermediul jocurilor, versurilor, melodiilor, dar și al minunatelor aparate și mașini care au ieșit din miinile copiilor noștri, prin impresionanta prospețime cu care ei au interpretat creații din fondul de aur al artei românești, ni s-a oferit, de fapt, o imagine cuprinzătoare a inepuizabilului izvor de forțe creatoare ale celei mai ti- . nere generații, din rin- dul căreia, miine, vor ieși muncitorii și inginerii, medicii și artiștii de care societatea românească are atîta nevoie.Emisiunea (realizator : Adrian Păunescu) a fost organizată pe meleaguri bucovine- he. la V atranei, sub forma mare spectacol nier.esc. Prin ingenioase, ea prins insă țară românească, fățișindu-ni-se nu nu-

mai cum cresc și ce sint astăzi copiii noștri, dar și germenii viitorului, ceea ce promit ei să fie miine, cind puterile lor vor crește, cind știința va sport, iar talentul va trece prin proba aspră și frumoasă a muncii tndîrjite. Sint toate semnele că a- cești germeni vor rodi și inflori. că examenele viitorului ce-i așteaptă și pe care ei ni-1 aduc pe vor fi succes.Firesc să-i numim toți particlpanții la a- ceastă frumoasă trecere în revistă a celor mai tinere talente ale țării : micii dansatori din Oaș purtind costumele seculare ale moșilor și strămoșilor lor și intonind cintece păstrate din tată în fiu, superba, emblematica eleganță a „Purtatei de la Căpil- na“ interpretată de fetele din Jidvei — Alba, jocurile și tecele copiilor ghiari, germani, din țara noastră, samblul „Balada nelor" al gazdelor cu acea horă bucovineană cîntată cu atîta senină veselie de Nico- leta Stafie, impresionantul poem ,,Doja“ al lui Szekely Janos, spus cu o mare tincție

liana din Covasna și Circiumărescu lin din Argeșului, rul poem căprioarei" lae Labiș, doi frați Chiriac Ghermănești — lui i-au deslușit uimitoare re și talent forța dramatică (a fost poate cel mai emoționant moment al întregului spectacol); in fine, să n-o uităm pe Lupu Olguța din clasa a III-a (Liceul de muzică „George Enescu" din București), deținătoarea unui „auz muzical absolut", care a transformat în cîn- tec frumoasa ] „Voroneț" de stanța Buzea, și pe violonistul Gabriel Croitoru, deja deținător al unui „mare premiu"', interpretind cu siguranță dificilele „Variațiuni" de Krei- sler pe o temă de Corelli...în totul deci, o e- misiune bună, frumoasă, realizată cu pasiune, la „temperatura înaltă" cu care ne-a o- bișnuit realizatorul și animatorul el, poetul Adrian păunescu. O e- misiune elocventă pentru perspectivele luminoase pe care le deschide orinduirea noastră artei — azi șl in viitor !
V. COMAN

Cătă- Topolovenil zguduito- „Moartea de Nico- căruia cel din Vas- cu pătrunde-
mai aproa- trecute cutifică Îndeosebi planul fundamental al piesei. Se accentuează asupra dramatismului perseverării in opțiune a eroului și asupra nobleței asumării consecințelor, uneori paradoxale, ale acestei opțiuni. Viziune caro se exprimă în primul rind prin atenția a- cordată eroului titular pe care Visky Arpâd, deopotrivă fire problematică și om de. âcțiu- ne, il interpretează cu credință, fără emfază, cu forță interioară și cu patetism reținut.Atent la valorificarea replicii, prin adin- cirea ei intelectuală și rostirea ei percutantă. Constantin ~ punctează rea in cheie . a spectacolului metafore scenice presive cu care termină mesele festinul.

ar trebui i aici pe
poezie Con- i nici

CRONICA TEATRALĂ

„Noaptea

pe asfalt
de Theodor
MĂNESCU

La Teatrul maghiar
din Sf. Gheorghe

să se producă (in aparență) și reazâ forța de a di- la inceput.Centrul de greutate al scrierii lui Th. Mănes- cu aspiră ă fi mai cuprinzător ontologic și etic. Piesa țintește (obsesie veche a teatrului ilustrată, de pildă. cu strălucire de un Ibsen sau, la noi. de Camil Petrescu) către problematica adevărului și binelui și către cea a absolutului, examinate sub multiplele lor fațete, determinări, consecințe.„Noaptea pe asfalt" este o pledoarie pentru intransigență etică

brusc gene- o lua nea umană.O asemenea pledoa- ' rie nu poate fi ciștigată fără angajare și fără alegere, fără renunțări, sacrificii u- mane ; sacrificarea unei existențe comode, călduțe, sigure. ; asumarea misiunii dificile (uneori chiar prin ambiguitatea premiselor sau consecințelor) de ă stabili a- devărul ; curajul intrării intr-o luptă în care, exponent al idealurilor societății, poți greși la rindu-ți sau te poți simți — la un moment dat — singur.Acesta este nobilul „mister" al ființei pe

„Noaptea pe asfalt", cea mai bună piesă a lui Theodor Mănescu (care anunță, de fapt, odată cu precedenta Excursia", un neaș- binevenitteptat și salt calitativ in scrisul autorului), este resantă și prin in. care e scrisă.Impresionează citatea dramaturgului de a crea și asambla organic secvențe de factură foarte diferită : scene de strinsă dezbatere ideologică și scene colorate, filmate parcă pe viu, modul in câre scriitorul fructifică dramatic o

inte- felulcapa-

(traducere : SeprodiKiss Attila și Sylvester Lajos). Opțiune repertorială care merită toată lauda și ne face cu atiț mai mult să ne amintim că, prin atenția acordată piesei românești noi. colectivul din Sf. Gheorghe se situează in fruntea teatrelor maghiare din țara noastră.Sobră, tensionată de o notabilă ținută intelectuală, montarea de la Sf. Gheorghe in regia lui Constantin Codrescu (căruia ii datorăm și o altă interesantă premieră absolută românească in județul Covasna) fruc-

Codrescu desfășura- realistă cu ex- („reflectorul" începe și se spectacolul : — sugerind _________  nunta de la care eroul, „cununat" cu absolutul este . exclus).Interpretarea actoricească denotă spiritul de echipă instaurat prin eforturile de pedagog ale regizorului, preocuparea fiecărui interpret de a ieși în evidență exact atît cit trebuie pentru a liza un spectacol tar și echilibrat.Observație care confirmă fie că urmărești jociil degajat,plin de naturalețe al lui Balăsz Eva șiNâszta Katalin, chipurile chinuițe; și 'accentele sfișietoare ale lui Fulop Ildico și Gyorgy Andrâs, tăcerile expresive ale lui Molnăr Gizella, contribuțiile notabile ale lui Nemeș Levente și Lăszlă Karoly.

cîn- ma- sîrbi an- Dor-

rea- uni-se

Natalia STANCU

Dor- unui pio- filmări a cu- intreaga in- de Nemeș dis- Iu-
Intr-un nou cartier

(Urinare din pag. I) secasă pustie. Cred că-i vremea să realizeze drumul de acces în cartier, să fie date mai repede in folosință magazinele... iar în ce ne privește sintem pregătiți in orice moment să sprijinim acțiunile întreprinse"....în blocul 31, proprietate personală, in apartamentul 8 locuiește șoferul Valerian Arlet, cu familia, îl găsim acasă, fiind in concediu de odihnă. Soția lucrează la întreprinderea „7 Noiembrie". Gemenele Dorina și Valeriana sint eleve la Liceul de construcții. Mezina, Carmen, este elevă la Școala generală nr. 17. „Valeriana mă moștenește, ii place foarte mult să deseneze și să picteze". Și, pentru a ne convinge de cele spuse, ne arată o sumedenie de picturi și desene, unul mai izbutit decit altul infățișind imagini din basmele lumii. „Dorina s-a lăsat a- trasă de muzică, nu-i rău...". Casa este împodobită cu felurite lucrări
R. P. Polonă și R. S. Cehoslovacă. (Nicolae Băbălău). 
• BOTOȘANI. Teatrul de păpuși „Vasilache" din municipiul Botoșani se află la Varna, in R. P. Bulgaria, la Festivalul internațional al teatrelor de păpuși. avind ca trofeu „Delfinul de aur". Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă a editat și difuzat o nouă culegere de piese corale intitulată „Pe plaiuri moldave". (Silvestri Ailenei). • DÎMBOVIȚA. Consiliul județean de educație politică și cultură socialistă Dîmbovița organizează, în secțiile uni-

tăților economice, acțiuni complexe, ale căror programe cuprind dezbateri privind căile de realizare a. producției nete, filmul intitulat „Inițiativele muncitorești — forme active de transformare a cantității intr-o nouă calitate", consultații juridice, precum și expunerea „întemeierea statului dac centralizat și independent sub conducerea lui Burebista și Însemnătatea sa în dezvoltarea istorică a

poporului român". Pînă in prezent acțiunea s-a desfășurat în secțiile Aninoasa, Viforita, Gura Ocniței și Mănești ale Schelei Tîrgoviște, Valea Mare și Cobia din cadrul Schelei Găeșți. (Gh. Manea). • CLUJ. Cu prilejul împlinirii a 275 ani de la moartea legendarului haiduc Pintea Viteazul, în satul Măgoaja (Cluj) a avut loc o serbare cim- penească la care au participat sute de oameni din localitățile județului Cluj, din cele învecinate, aparținînd județelor Maramureș, Bistrița-Năsăud și Sălaj. (AI. Mureșan). • IAȘI. Purtătorii cravatelor roșii cu tri-

color, membri ai cercurilor și atelierelor de creație din cele 9 case ale pionierilor și șoimilor patriei din județul Iași, au desfășurat, sub genericul „Săptă- mîna porților deschise", o largă activitate politico-educativă și cultural-artistică consacrată deschiderii noului an de activitate în cadrul cercurilor respective. Galeriile de artă din Iași găzduiesc o expoziție de pictură și grafică a tinerei artiste Gabriela Agafiței. La Iași a luat ființă un nou club „Femina" in cadrul întreprinderii „Tehnoton". (Ma- nole Corcaci). * ILFOV. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani

de la atestarea documentară a localității Curcani, s-a organizat o „Săptămînă cultural-educati- vă“. Concomitent s-a inaugurat și „Decada cărții românești", cu lansarea volumului de versuri „Ritualuri intime" de Nicolae Dragoș, în prezența autorului. (Lucian Ciubotaru). • MUREȘ. în foaierul Teatrului de Stat din Tg. Mureș a fost deschis „Salonul cărții românești", iar în sala „Apollo" din Tg. Mureș a fost vernisată expoziția tinărului plastician Kadar Ferenc, cu basoreliefuri realizate in ceramică. (Gh. Giurgiu).

de artizanat de bun gust. „Sint făcute de mine, în timpul liber". Șl, pentru că este șl vicepreședinte al comitetului de bloc, îl întrebăm cum procedează pentru antrenarea locatarilor la muncă patriotică. „Simplu : scoatem uneltele in fața blocului înainte ca oamenii să vină de la lucru... și fiecare iși ia în primire lopata sau grebla. Facem treabă fără convocatoare, fără anunțuri".în același bloc, la apartamentul 12, ne deschide o femeie. „Ce doriți ?“ „Să discutăm cu tovarășul loan Luca". „Nu-i acasă, e plecat in Iran... Lucrează la «Electromontaj» și instalează linii de înaltă tensiune...". Adaugă : „Am fost și eu a- colo, la el, să văd cum o mai ducese laudă bine... nu se. fac de rușine românii noștri". Crește doi copil mici, Adina (5 ani) șl Cristina (2 ani) și in același timp lucrează in cadrul cooperativei „Tehnica nouă", cu munca la domiciliu. „Mare noroc am avut cu familiile vecinilor Zelch Martin și Cătănuț Gheorghe... nu-i ușor să și lucrezi și să și îngrijești de doi copii pe care tatăl lor trebuie să-i afle, cind se va întoarce acasă frumoși și sănătoși.. *,însoțindu-1 pe deputat, mai aflăm că Petru Birză și Andrei Michnay sint „miinile de aur" ale blocului 32, că Ion Alexandru și Karli care s-au împrietenit din zile după ce s-au și-au aranjat astfel lucreze în aceleași țiile la fel, pentru griji și copiii...Un cartier nou, cu buni muncitori, năzuind ca, sile Aaron mos și mai al Sibiului, acțiune...

Haltrich, primele în bloc, incit să so-mutat munca schimburi, a-și putea in-oameni noi ; vecini. Toți cartierul Va- cel mai fru cartie
buni în curînd, să devină bine gospodăritȘi își pune voința !
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BUN VENIT
I

ÎNALTULUI OASPETE!(Urmare din pag, I)centrala termoelectrică de la Gpr- sal, fabrici de ciment, știclă și textile.Pe plan extern. Republica Populară Bangladesh promovează o politică de nealiniere și neutralitate, în discursul programatic de la 19 a- prilie 1977, președintele Rahman accentua necesitatea salvgardării independenței naționale și a integrității teritoriale, subliniind, totodată, că pacea, destinderea și stabilitatea nu pot fi asigurate fără o deplină adeziune la principiile Cartei O.N.U., in special la cel privind nefolosirea forței sau amenințării cu forța in relațiile interstatale. Republica Populară Bangladesh se pronunță pentru relații de cooperare reciproc avantajoase cu toate țările lumii, pe baza respectării egalității, suveranității naționale, neamestecului în treburile interne.Poporul român urmărește cu profundă simpatie eforturile tînăru- lui stat independent consacrate consolidării bazelor economiei sale, asigurării prosperității și progresului țării. România, a cărei politică este consecvent orientată în direcția adîn- cirii colaborării cu țările in curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, a acționat și acționează cu fermitate și consecvență pentru dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor de cooperare cu Republica Populară Bangladesh, în avantajul reciproc. în acest sens, între cele două țări au fost încheiate un Acord de cooperare economică, tehnică șl științifică — ce prevede dezvoltarea colaborării bilaterale în domeniile chimic și petrochimic, al industriei constructoare de mașini, industriei ușoare, precum și alte ramuri ale economiei — un Acord de colaborare culturală științifică — ce stipulează sprijinirea și promovarea eforturilor de cunoaștere reciprocă in domeniile culturii, «Slnței, învățămîntului, artei, ocrotl- sănătății și sportului. în contex- ; „^acestor acorduri se înscriu acti

al în Și și

vitatea Comisiei mixte guvernamentale de cooperare tehnlco-economică și comercială, precum și construirea de către România in Republica Populară Bangladesh a unor obiective industriale și sociale, între care filaturi de bumbac, centrale electrice și fabrici de mobilă. Recent, a fost inaugurată fabrica textilă din Barisal — rod al cooperării fructuoase dintre România și Bangladesh.Cele două țări cooperează, de asemenea, într-o manieră rodnică pe arena internațională, la O.N.U., în ; cadrul mișcării de nealiniere, al activităților desfășurate de „Grupul celor 77“, precum și in cadrul unor organisme guvernamentale și neguvernamentale. unde se pronunță pentru instituirea unei atmosfere de pace, securitate și destindere, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale care să asigure respectarea suveranității și egalității tuturor statelor.După cum sublinia președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntul rostit cu ocazia primirii scrisorilor de acreditare ale primului ambasador rezident al Republicii Populare Bangladesh în România, „există posibilități ca aceste relații — care au înregistrat un curs ascendent — să cunoască o și mai mare dezvoltare în viitor. Consider, de asemenea. că sint condiții pentru intensificarea conlucrării dintre România și Bangladesh pe planul vieții internaționale, în lupta pentru pace, securitate și colaborare largă intre națiuni".Nutrind ferma convingere că vizita înaltului oaspete din Bangladesh în România, dialogul la cel mai înalt nivel ce va avea loc cu acest prilej vor marca un moment important în dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre cele două popoare si. în același timp, un aport la cauza păcii și cooperării internaționale. poporul român il întimpină pe președintele Ziaur Rahman cu sentimente de stimă și prietenie, adresindu-i tradiționalul salut de „Bun venit".

Cronica zileiMarți după-amiază s-a înapoiat în Capitală tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, șeful delegației Republicii Socialiste România, care a participat la lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Pe aeroportul Otopeni, erau pre- zențl Iile Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Vasile Gliga, Constantin Oancea, Cornel Pacoste, adjuncțl ai ministrului.A fost prezent Rudolph Aggrey, ambasadorul Statelor Unite ale Ame- ricii la București.A fost de față Roger Polgar, reprezentantul P.N.U.D. în țara noastră.
★Cu prilejul celei de-a XXXV-a a- niversări a creării Armatei populare polone, ambasadorul R.P. Polone la București, Wladislaw Wojtasik, și a- tașatul militar, aero și naval, col. Czeslaw Nowicki, au organizat, marți, o conferință de presă.Au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, ai ziarelor centrale, Agenției române de presă „Agerpres", Radioteleviziunii, ai altor publicații.Au luat parte membri al corpului diplomatic, corespondenți ai presei străine acreditați in țara noastră.
★Marți, tovarășul Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a primit pe Mohamed Osman Mohamed El Awad, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Sudan în Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Tsuneo Ikeda, vicepreședinte al Asociației de prietenie Japonia— • România, președintele Editurii „Ko- bunsha" și al lui „Nippon Sports Publishing Company", care la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociației de prietenie româno—japoneze a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit Capitala. (Agerpres)

II ZIUA NAȚIONALA A REGATULUI LESOTHO I

Maiestății Sale Regelui
MUTLUTLEHI MOSHOESHOE AL II-LEAMASERULa aniversarea proclamării Independenței naționale vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de pace șl progres continuu poporului lesothian.Exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România șl Lesotho vor continua să se dezvolte, în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prețedintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului LEABUA JONATHAN

Prim-ministru al Regatului Lesotho MASERUCea de-a XII-a aniversare a proclamării Independenței țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej să vă transmit felicitări, urări de sănătate și fericire personală și de prosperitate poporului lesothian.
MANEA MÂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Berlinul - de la machete
la ansamblurile arhitectonice

in mărime naturală

vremea
Timpul probabil pentru allele de i, < 

șl 7 octombrie. In țar* i Vremea va li 
In general frumoasă șl călduroasă, În
deosebi în regiunile din sud-estul țării. 
Cerul va fi variabil, innorări mal 
accentuate se vor produce In sud-estul 
țării, unde vor cădea ploi de scurtă 
durată. In rest, ploile vor fi Izolate. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
valorile maxime între 18 șl 28 de grade, 
local mal ridicate. Ceață slabă dimi
neața și seara. în București : Vremea 
va fi frumoasă șl călduroasă, mal ales 
în primele zile. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab. Temperatura Ușor variabilă.

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

Turneul rugbiștilor români în Marea Britanie 
comentat de agențiile internaționale

Pregătiri in vederea campionatelor mondiale

LONDRA 3 (Agerpres). — cum se știe, în cel de-al doilea După meci al turneului pe câre-1 întreprinde în Marea Britanie, selecționata divizionară de rugbi din România a terminat la egalitate (7—7) cu redutabila formație Swansea, campioană a Țării Galilor, la capătul unui joc dinamic, atractiv, desfășurat pe ploaie în prezența a peste 12 000 de spectatori. Echipa română a fost mereu la conducerea jocului, oferind o replică dîrză cunoscutei formații în care activează ^u-. mal. puțin de. 5 . In-,. ternaționali „Ă“.Comentînd acest măcl, corespondentul agenției „France Presse" scrie, printre altele : „Românii au lăsat din nou o excelentă impresie, jucînd și de data aceasta remarcabil in fața unei echipe galeze mult mai puter-

decît cea întîlnltă în primanice . , ___ Hpartidă. Rugbiștii români s-au evidențiat în toate compartimentele, dar mai ales în apărare, unde au strălucit in prima parte a întilnirii, cind gazdele au forțat pentru a inscrie. Românii s-au dovedit superiori jucătorilor galezi în jocul la mină și mai ales prin pasele lor rapide. De asemenea, placajele rugbiștilor români au fost mult mai eficace decît cele ale galezilor, care în această situație s-au văzut nevoiți că recurgă la lovituri cu piciorul de „urmărire". Numai o încercare reușită de Roberts în ultimele minute ale jocului le-a permis galezilor, superiori la tușă, 'să' smulgă un meci nul".La rîndul său, agenția Reuter Scrie: „O încercare realizată în ultimele minute ale întilnirii de gazde i-a privat pe jucătorii români de o victorie".

CONCURS DE VERIFICARE 
PENTRU GIMNASTELE ROMÂNCEDupă încheierea campionatelor naționale, sportivele din lotul reprezentativ de gimnastică s-au reunit sub conducerea selecționerului și antrenorul principal Bela Karoli pentru definitivarea pregătirilor in vederea campionatelor mondiale (Franța, Strasbourg, 22—29 octombrie a.c.).

FOTBAL

Start în grupa a lll-a din campionatul european
Selecționatele României susțin meciuri de verificareSelecționatele de fotbal ale țării noastre susțin astăzi partide de verificare in vederea noului sezon internațional.Prima reprezentativă, care se pregătește pentru apropiatele intilniri din campionatul european, va iniilni pe stadionul Steaua din Capitală, cu începere de la ora 15.00, formația Union Teplice, care activează in prima divizie a campionatului cehoslovac. Din lotul român fac parte următorii jucători : N. Răducanu. Bucu (portari) : M. Zamfir, Ștefănescu, Mehedințu, Sameș, Koller, Vigu (fundași) ; Dumitru, Romilă, Boloni, Ior- dănescu Cămătaru, M. cânți).Selecționata Wusterhausen R.D. Germane, iar lotul olimpic va

(mijlocași) ; Sepi, Crișan, Răducanu, Marcu (ata-de tineret va juca la cu echipa similară a

intilni in localitatea Kutna Hora (in apropiere de Fraga) formația olimpică a Cehoslovaciei.. *La Zagreb se desfășoară astăzi meciul dintre selecționatele Iugoslaviei și Spaniei, primul joc din cadrul grupei a III-a a campionatului european de fotbal. După cum se știe, din a- ceastă grupă mai fac parte echipele României și Ciprului.Antrenorul L. Kubala a anunțat că intenționează să inceapă partida cu următoarea formație probabilă : Miguel Angel — Marcelino, Olmo, Mi- gueli, Cundi, Del Bosque, Villar, Asensi, Uria, Juanito, Santillana (Ruben Cano).Antrenorul Mladinici nu s-a pronunțat incă asupra ,,11-lui" iugoslav, echipa urmind să fie definitivată in cursul dimineții de astăzi.

Din lot fac parte sportive consacrate — Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu. Anca Grigoraș. Marilena Neacșu — precum și tinere gimnaste afirmate in ultima vreme — Emilia Eberle, campioana europeană absolută la junioare, Marilena Vlă- dărău, medaliată cu argint la aceleași recente campionate europene de junioare, Gabi Gheorghiu și Melita Ruhn.La sfîrșitul acestei săptămîrii, în zilele de 7 și 8 octombrie, in R.F. Germania, gimnastele românce vor intilni, intr-un concurs de verificare formația feminină a țării gazdă.Lotul reprezentativ masculin, sub conducerea antrenorului principal Costache Gheorghiu, iși definitivează pregătirile pentru campionatele mondiale. in București, in următoarea alcătuire : Dan Grecu, Kurt Silier, Aurelian Georgescu, Sorin Cepoi, Ion Checicheș, Nicolae Oprescu, Gabriel Popescu și Mihai Borș.

Dezvoltarea 
serviciilor 

pentru populație 
in județul IalomițaDezvoltarea, diversificarea șl modernizarea prestărilor do servicii pentru populație constituie preocuparea permanentă a Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Ialomița. Cele 4 cooperative din orașele Slobozia, Fetești, municipiul Călărași și comuna Lehliu Gară obțin de la o perioadă la alta, rezultate tot mai bune. Se întreprind acțiuni pe linia asimilării de noi produse, modernizării celor existente. întăririi disciplinei și ridicării nivelului profesional.De la începutul anului și pînă în prezent au fost înființate 19 unități. Crearea lor nu s-a făcut întîmplător, ci a avut la bază sondajele efectuate in diverse zone ale orașelor, în centru, periferii, în subansambluri banistice din noile cartiere, al doilea rînd, s-a Urmărit noile secții să fie amplasate zonele lipsite de asemenea servicii sau unde centrele existente nu reușeau să satisfacă solicitările populației. Amintim citeva dintre acestea. La Slobozia — unitatea de închiriat obiecte sportive și de turism, de confecționat numere auto ; la Călărași — mai multe unități pentru producerea articolelor de podoabă, de reparat și încărcat brichete și de confecții ; în orașul Fetești — atelierul foto-color și auto- service ; în comuna Lehliu-Gară — o unitate foto-color. atelier de încălțăminte la comandă.Concomitent cu lărgirea gamei prestărilor de servicii pentru populație, a sporit și calitatea acestora. în continuare. U.J.C.M. Ialomița își propune să acționeze cu aceeași hotărîre în vederea desfășurării unor activități care să corespundă cerințelor populației și să îmbunătățească parametrii tehnici și funcționali ai serviciilor și produselor executate. (Publicitate).

laur-In ca in

în zilele deplasării în Republica Democrată Germană, ospitalierii noștri colegi de la ziarul „Neues Deutschland" au avut grijă să ne conducă prin toată țara : la Rostock și la Potsdam, în capitală și în multe alte localități. De peste tot am Imagini de neuitat. Totuși, localitate din țara prietenă. Impresii atît de puternice ca Văzut acum, cînd marile bluri arhitectonice șl cartierele sale sînt în linii mari conturate, Berlinul apare în ochii vizitatorului ca o mare și modernă capitală, înzestrată cu tot confortul, aerisită, odihnitoare, cu clădiri semețe și bulevarde largi.Am trecut deseori prin Alexan- derplatz, piață publică și, in același timp, puternic centru comercial. Am „imortalizat" pe pelicula fotografică turnul televiziunii, hotelul „Berlin", cu cele 37 de etaje, zecile de clădiri din jur, de asemenea înalte de 10—15—20 etaje, fîntîna din inima pieței, veșnic înconjurată de stoluri imense de porumbei și grupuri de oameni veniți de pe toate meridianele globului.Ne convingem la fiecare pas că în R.D. Germană, ca și în țara noastră, se construiește masiv. în domeniul edilitar sînt durate in special clădiri Înalte, constructorii germani dovedind o veritabilă vocație pentru verticală. Informații mai cuprinzătoare am obținut de la tovarășul Heinz Wil- lnmat, adjunct al arhitectului șef al Berlinului. în fața unei machete, el ne-a înfățișat Berlinul anului 1990, o capitală cu toate atributele unei vieți trepidante și, în același timp, confortabile.— Unul dintre țelurile principale ale partidului nostru — ne spunea arhitectul — este îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit. Tot ceea ce am construit și vom construi în continuare e pentru oameni. în ce ne privește, căutăm ca dezvoltarea fondului locativ s-o realizăm pe cit posibil cu cheltuieli minime. In acest scop, programul de construcții il adaptăm condițiilor locale. Pentru că în partea de nord-est a capitalei avem o puternică termocentrală, s-a hotărît ca în viitorii 5—6 ani toate blocurile de locuințe să le înălțăm tocmai în această zonă. Avem in acest fel asigurată căldura. De

adunat nici o nu lasă Berlinul, ansam-

fapt, am șl început construcțiile în cartierele „Marzhan", „Eliberării", „Ho Și Min“ și în altele, care, în acest cincinal și în primii ani al cincinalului viitor, vor putea primi noile apartamente 200 000 de oameni.Am intervenit :— Dacă mergeți înseamnă că peste clădirile Berlinului vor fi noi ?— Nu. odată terminate lucrările la cele 5—6 noi cartiere, vom satisface în linii mari cererea de locuințe. Nu însă și de confort. Avem încă foarte multe imobile vechi, dar solide, pe care, după un plan bine pus la punct, încă de pe acum

1°nu mai puțin dein ritmul acesta,20—30 de ani toate

se aor-vor
(Urmare din pag. I)

NOTE DE DRUM 
DIN R.D. GERMANA

înalt de 365 m,

le vom renova în interior, le vom schimba instalațiile. E vorba de peste 100 000 clădiri pe intenționăm modernizăm, nomisind miliarde de mărci. Vrea să vă închipuiți că intenționăm să aruncăm banii pentru a face imobile și apartamente de lux, dar, in orice caz, urmărim ca locuințele să fie cît mai confortabile. Cunosc Bucu- reștiul și pot să vă spun că locuințele noastre noi se aseamănă mult cu ale dv. Ca și dotările social-culturale, de altfel.Are, desigur, dreptate arhitectul. Plimbindu-ne pe str. Greifsarelder, ne atrage atenția un supermagazin cu o suprafață comercială utilă de 1 500 mp : mai încolo, un mare complex pentru prestații de servicii, o școală, o grădiniță, o bibliotecă. Și blocuri de locuințe. Sute de blocuri. Parcă ne aflam pe Pantelimon sau în Colentina !Interlocutorul ne informează că este experimentată o metodă nouă de construcție, urmărindu-se sporirea simțitoare a ritmului lucrărilor. în acest scop au fost create mai multe întreprinderi strict specializate : una se ocupă de înălțarea blocului de locuințe, alta de dotarea lui cu instalații, cea de a treia numai cu finisajul. în acest fel, pe lingă sporirea productivității muncii, se scontează pe ridicarea calității tuturor lucrărilor.— Ca și la dv., în România, îi dăm zor — ne spune arhitectul. Pînă în 1990 problema locuințelor la Berlin va fi rezolvată.

de care să le eco- N-aș

Gh. GRAURE

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA AMBASADA R. D. GERMANE

ÎN CÎTEVA• Astăzi, pe patinoarul din Parcul sportiv „23 August" din Capitală, intr-un meci pentru turul doi al Cupei campionilor europeni de hochei pe gheață, echipa Steaua primește replica puternicei formații elvețiene E.H.C. Biel. Partida va începe la ora 18.• Cea de-a 29-a partidă a meciu-

RÎNDURIlui pentru titlul mondial de la Baguio (Filipine) dintre maeștri Anatoli Karpov și șah de marii Viktor Korcinoi a fost aminată din cauza unei defecțiuni a sistemului de iluminat al sălii de joc. și se va disputa joi 5 octombrie. Scorul, după cum se știe, este de 5—3 in favoarea lui Karpov.

ACTUALITATEA 
LA HANDBALDupă cum ne informează Federația română de handbal, pe baza hotări- rilor recentului congres al F.I.H., care a avut loc recent in Islanda, turneul olimpic de handbal de la Jocurile din 1980 se va organiza cu 12 echipe, repartizate in două grupe prin tragere la sorți. în grupe se va juca după sistemul „fiecare cu fiecare", urmind ca echipele clasate pe aceleași locuri in cele două grupe să joace intre ele cite un singur meci pentru stabilirea clasamentului final.Pînă in prezent s-au calificat pentru turneul olimpic echipele clasate pe primele șapte locuri la ultimul campionat mondial, printre care află .și formația reprezentativă României.Turneul olimpic feminin se va ganiza cu numai șase echipe. Secalifica echipele care se vor clasa pe primele cinci locuri la viitorul campionat mondial, care va avea loc in Cehoslovacia. în luna decembrie ; cea de-a șasea formație va fi desemnată printr-un turneu internațional de calificare.Au fost, de asemenea, stabilite criteriile de întocmire a clasamentelor la campionatele mondiale și la turneele olimpice pentru cazurile cind două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte și golaveraj, în următoarea ordine : rezultatele directe dintre echipele in cauză ; golaverajele generale din grupe ; echipa care a marcat mai multe goluri in meciurile din grupe ; tragere la sorți.în cupele europene, ediția 1978—79, echipele noastre vor avea următorul program : în „Cupa campionilor europeni", Dinamo București va juca cu T.S.K.A. Sofia, în tur — miercuri 11 octombrie, la Sofia (arbitri cehoslovaci) ; în retur — joi 19 octombrie, la Ploiești (arbitri din R.D.G.) ; în „Cupa cupelor", Minaur Baia Mare cu Macabi Hărăzim, la 17 și 19 octombrie, ambele meciuri fiind programate la Baia Mare.

L O T O
TRAGEREA SPECIALĂ

IFAZAExtragerea I :: 75 36 54 58 11 17 7849 56Extragerea a Il-a : 90 65 41 48 1472 84 82 37FAZA A II-;1Extragerea a III-a : 30 39 65 69 4085 2Extragerea a IV-a : 70 43 6 56 7925 14

DIN 3 OCTOMBRIE 1978Extragerea a V-a : 36 2 85 42 29III-a33 49 45
68 9FAZA AExtragerea a Vl-a :55 7 32 64 85 22 19Extragerea a Vil-a : 76 30 62 . 61 28 81 11 12 78 72Extragerea a VIII-a : 84 47 41 3 34 23 29 79 10 32

17 4926 665 83

Dintre competițiile internaționale la care va participa echipa reprezentativă a României menționăm : turneul de la Debrețin (7—12 noiembrie), turneul de la Tbilisi (5—10 decembrie), turneul internațional al R.D. Germane (16—21 decembrie). Echipa noastră națională va mai susține in țară două meciuri cu formația R.F. Germania (16 noiembrie — București și 18 noiembrie — Craiova), precum și două partide în Bulgaria (28 și 29 decembrie) in compania echipei țării gazde.

bil imediat sail observabil mai tîrziu, cu afectarea altor și altor relații de viață. Este cu atit mai argumentată datoria fiecărui comunist, a fiecărui cetățean să ia atitudine, să apere cu hotărîre normele socialiste de conduită de orice încălcare. Majoritatea abaterilor de la normele Codului etic se însoțesc cu simptomele tendinței spre căpătuială ca bolile cu febra. Cu atit mai necesară este reacția promptă, curmarea hotărîtă a oricărei încercări de încălcare a regulilor de repartiție, de la micul furtișag comis cu sacoșa ori cu damigeana, pina la profitul pe seama funcției ori a răspunderii încredințate. Dreapta repartiție constituie nucleul noilor relații de viață și de muncă instaurate in societatea noastră, iar orice încălcare a regulilor ei echivalează cu un act de abdicare de la principiile morale ale orînduirii socialiste.Citeodată insă, in locul combativității necesare pentru sănătatea climatului moral iși fac apariția manifestări de tolerare și cocoloșire a unor carențe morale grave în numele, unei, așa-zise juste aprecieri a omului. Desigur. cunoașterea și cintărirea exactă și completă a faptelor este o regulă de oțel a dreptății in orinduirea socialistă. Ce merite pot echilibra însă in balanța judecății morale fie si un singur furtișag ? Dacă in contul insului sint invocate „merite" și „realizări". iar el. drept „dobîndă" auto- calculată cu de la sine putere, și-a adus la vilă un camion de ciment, ce concluzie reală se poate trage ? Că între frazele șale frumoase rostite de ochii lumii și aranjamentele dubioase cu „persoane de încredere" era o discrepanță totală. Sau : ce merite pot „echilibra" un act de favoritism ? Faptul nu se rezumă la o oarecare intervenție, „că doar oameni sîntem", și nici la inechitatea gestului față de alt candidat, surclasat pe nedrept.

Abaterea mai denotă totală indiferență față de ce va face incompetentul în locul în care a fost plantat, cit va încurca el treburile acolo, ce consecințe pe plan material și uman se vor înregistra. O abatere morală din sfera abuzului și a căpătuielii nu este „o lipsă",, ci reprezintă o fisură, iar o astfel de fisură nu se cîrpește cu mortar de vorbe ; se cere urmărită pină la temelia temeliei, trebuind a- nalizată cu toată atenția și răs-

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Întemeierii Republicii Democrate Germane, marți, a avut loc la Ambasada acestei țări din București o conferință de presă, la Care au participat redactori ai presei centrale, ai Radioteleviziunii române și ai Agenției române de presă „Agerpres", precum și corespondenți ai presei străine acreditați la București.Despre realizările obținute de oamenii muncii din R.D. Germană in crearea unei puternice baze economice, creșterea venitului național, în dezvoltarea tehnicii și științei și in realizarea politicii sociale a Partidului Socialist Unit din Germania a vorbit Siegfried Bock, ambasadorul R.D.G. în țara noastră.Vorbitorul a prezentat, apoi, aspec-
pregnant, că sub conducerea organizațiilor de-partid, rolul educativ al colectivelor de muncă a sporit considerabil, in special după adoptarea codului etic. De la cultivarea răspunderii de proprietar și gospodar al avuției obștești pînă la aducerea la ordine a celui care-și încalcă îndatoririle de familie sau pînă la reeducarea unuia care a încălcat legea, cite exemple de eficientă influență a colectivelor de muncă nu ne oferă viața ! Cele mai

Fermitate și combativitate
revoluționară

punderea. fără menajamente, fără „derogări “.Adevăratul promotor al spiritului combativ revoluționar nu se poate mulțumi cu atitudinea critică — oricit de critică — manifestată după comiterea abaterii. Ar însemna ca flacăra vie a conștiinței să fie redusă la valoarea unei proceduri oarecare, severă și atît. Spiritul revoluționar nu se acumulează ca să izbucnească deodată, nu se tezaurizează ca să fie etalat în „conjuncturi favorabile". Ca torță a inimii, ca lumină a gîndului, el trebuie să lumineze căile moralei continuu, să prevină alunecările, căderea în mrejele elementelor profitoare, declasate, să pună în evidență începuturile de greșeală. între asprimea tardivă, și mai puțina asprime folosită la timp, aceasta din urmă e de preferat. Cu condiția, bineînțeles, să-și producă efectul, să închidă drumul rătăcirii.Practica atestă, din ce în ce mai

salutare intervenții educative sînt însă acelea care nu așteaptă semnalul cuiva, ci se declanșează cu promptitudine, din îndemnul conștiinței înaintate. Este adevărat că. în cazul unora, încercarea de a-1 aduce la ordine, de a-i îndrepta nu dă rezultate din prima clipă. Dar e oare a- cesta un motiv pentru cei din jur să dezarmeze, să lase incorectitudinea să triumfe, tendința negativă să se osifice ca fapt consumat ? Nici o ripostă din partea celui criticat, nici o temere de ranchiună nu sint de natură să tocească combativitatea față de neajunsuri, să slăbească fermitatea și promptitudinea intervenției.Spiritul revoluționar in transpunerea in viață a normelor eticii și echității socialiste trebuie să se manifeste înainte de toate, prin exemplul personal al comuniștilor, al activiștilor de partid, de stat și obștești. „A fi comunist înseamnă a lucra mai bine și mai conștiincios, pentru interesele

te ale politicii externe a R.D. Germane, evidențiind contribuția tării sale la promovarea destinderii, înțelegerii intre toate statele și păcii in lume.în t continuării. ambasadorul R.D. Germane s-a referit pe larg la bunele relații dintre.țara, sa Și-Republica So-. cialistă România. In context, el a subliniat importanta deosebită a in- tilnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker. întilniri care contribuie la dezvoltarea continuă a colaborării intre P.C.R. și P.S.U.G., între România și R.D. Germană, in interesul popoarelor celor două țări, al cauzei păcii și socialismului.Ambasadorul R.D.G. a răspuns. în încheiere, întrebărilor puse de ziariști.(Agerpres)
oamenilor muncii, ale întregului popor, a servi cauza partidului, a socialismului. a patriei in orice împrejurări. Trebuie să se înțeleagă bine că intrarea in partid nu reprezintă o simplă formalitate și mai ales nu aduce după sine beneficii deosebite : comunistul trebuie să fie exemplu de cinste, de onestitate, de spirit de răspundere in îndeplinirea sarcinilor la locul său de muncă". Aceste cuvinte, atit de limpezi, ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintetizează esența și misiunea noului tip de om politic pe care-1 consacră in viața socială, comunistul. Prezența lui între oameni, de la intrarea în partid pină în ultima clipă a vieții, trebuie să se manifeste ca o neabătută pildă de ardoare revoluționară, cu o neșovăitoare consecvență față de principiile și normele de viață promovate de partid. Totul fără altă „răsplată" decît satisfacția de a-și îndeplini cu cinste misiunea, decît prețuirea pentru că nu pregetă a face totul intru izbinda înaltei cauze pe. care o slujește.Respectarea principiilor și normelor eticii și echității socialiste, promovarea lor cu hotărîre. urmărirea consecventă a aplicării în viață, combaterea oricărei abateri de la legile scrise și nescrise ale societății noastre, constituie înalte îndatoriri ale fiecărui cetățean și, in mod exemplar, ale comunistului, ale activistului. Ei trebuie să-și afirme cu tărie spiritul revoluționar in lupta pentru instaurarea și consolidarea in viață a normelor eticii și echității socialiste. Așa cum in muncă îl probează prin, dăruire și pricepere, prin spirit novator, iar în relații cu oamenii prin solidaritate și întrajutorare, tot astfel, in atitudinea față de morală, spiritul revoluționar trebuie să și-1 manifeste prin exigență și autoexigență, prin spirit critic și autocritic, prin fermitate și combativitate.

• „SPUMA DE STI
CLĂ" ÎN CONSTRUCȚII, în vederea reciclării celor aproximativ 200 000 tone de sticlă „veche" ce se pierd anual în Elveția, specialiști ai fabricii de sticlă din localitatea Sarnen au pus la punct un procedeu prin care aceste deșeuri — cioburi, sticle și borcane neutilizabile — sînt transformate în material de construcție. Sticla nesortată este măcinată și apoi expandată prin încălzire la 650—850 grade Celsius și amestecată cu o substanță specială. „Spuma de sticlă" astfel obținută — un foarte bun izolator termic — este folosită ca adaos la fabricarea betonului.

• PERLE DE CULTU
RĂ COLORATE. Insti- tutul de cercetări acvatice din R.P. Chineză au fast obținute

perle de cultură colorate. După cum anunță agenția China Nouă, pentru a obține astfel de perle trebuie deschisă cochilia scoicii și prelevată o parte a membranei externe. Aceasta este apoi implantată în partea cărnoasă din interiorul cochiliei. După doi ani se formează perle strălucitoare de culoare roză, aurie, portocalie sau violetă.
• UN PLASTURE ÎN 

LOC DE... TABLETĂ, i™- ginați-vă o. persoană suferind de hipertensiune arterială care, în locul obișnuitelor picături, tablete sau injecții, își lipește pur și simplu un plasture după ureche. Acest gen de medicație este deja o realitate — ce-i drept, deocamdată în fază experimentală. După cum s-a a- preciat în cadrul unui congres de specialitate ce a reunit far-

macologi șl medici din R. F. Germania, acest „sistem terapeutic", bazat pe administrarea constantă și în doze reglate a preparatului prescris, va revoluționa într-un viitor apropiat chimioterapia. Plasturele amintit — de fapt un mic rezervor de substanță medicamentoasă ce pătrunde în cantitate dozată în piele și apoi în circuitul sanguin — constituie una din modalități. S-au obținut, de asemenea, rezultate bune cu un gen de seringă ce se poartă pe braț și care injectează neîntrerupt, dint.r-o capsulă ce se schimbă la 24 de ore. anumite doze din substanța prescrisă. Avantajele și eficacitatea respectivului „sistem terapeutic" sînt evidente : organismul bolnav este scutit de șocul provocat de administrarea discontinuă, iar medicul

are garanția respectării cu strictețe a tratamentului. Se a- preciază că noua metodă își va găsi aplicare în special în tratarea afecțiunilor cronice.
• TERMOREGLAREA 

LA PEȘTI. Este un lucru de la sine înțeles că peștilor din regiunile reci nu le priesc apele calde. Dar in ce fel s-a adaptat organismul lor la condițiile vitrege ale mărilor polare este un fenomen deslușit abia recent. După cum au relevat studiile efectuate de o echipă de cercetători din mai multe țări, acești pești posedă o proteină „antigel" — cu alte cuvinte, o

substanță care coboară punctul de înghețare a plasmei. Această proteină, în unele cazuri glico- proteină, este de două ori mai eficientă decît clorura de sodiu (sarea de bucătărie), care, după cum se știe, are proprietatea de a scădea temperatura de înghețare a apei.
• ARHIVA ELECTRO

NICĂ. Institutul geologic din Varșovia dispune de un sistem computerizat de înmagazinare și prelucrare a informațiilor culese cu prilejul forajelor la mare adîncime. Pentru geologi, această „bancă de date" este extrem de prețioasă, avîndu-se

în vedere numărul din ce în ce mai mare al forărilor care se efectuează. Sistemele computerizate devin astfel un instrument indispensabil de lucru, ele oferind specialiștilor cu promptitudine și gata prelucrate informațiile dorite.
• SAFARI IN... DA

NEMARCA. De o săptămi- nă, în Danemarca se desfășoară — fără succes — o mare vînă- toare de... babuini. Evadate dintr-o grădină zoologică din localitatea Haunstrup, animalele s-au refugiat într-o zonă împădurită din apropiere, sfidind strădaniile numeroșilor voluntari, angajaților grădinii zoologice și forțelor de poliție care au pornit pe urmele lor. Maimuțele par a se simți foarte

bine în libertate, Iar pomii le-au oferit pină acum, pe lingă un adăpost sigur, și hrană din belșug.
• ELOGIU CARTO

FULUI. „Născut în Peru, cartoful a debarcat apoi în Europa, unde a fost acuzat de vrăjitorie, pe motiv că ar declanșa lepra și ciuma ; a fost disprețuit. condamnat ca „măr al diavolului". A reușit totuși să găsească protectori. La început a cîștigat încrederea curților regale. apoi preferințele omului de rînd, pentru a deveni, în final, o personalitate de primă mărime". Iată, în linii generale, destinul cartofului, transformat în erou de roman de scriitorul francez Lucienne Des- noues, pe parcursul a 300 de pagini, presărate cu aventuri, anecdote savuroase, informații

savante. Fiind vorba de un e- lement de bază al alimentației moderne, nu lipsesc, in final, sfaturile practice și nici rețetele culinare.
© MĂRTURII PA

LEONTOLOGICE. Un zoolog american a descoperit în statul Nebraska. 36 de schelete de animale, vechi d" 10 milioane de ani. La o cercetare minuțioasă s-a constatat că un schelet aparținea unui strămoș al calului, iar altul unui rinocer, care trăia în turmă. Oasele erau acoperite de cenușa aruncată de un vulcan, astăzi inexistent. Se crede că această descoperire va furniza noi date asupra strămoșului calului și va dovedi că rinocerii trăiau altădată în turme și nu solitari ca în zilele noastre.
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Tinerei generații - un rol activ
Primul ministru 

a primit pe șeful delegației P. C. R.
Vizita președintelui 

R. P. Bangladesh

ț

in edificarea noii ordini
economice și politice mondiale

Intervenția reprezentantului RomânieiNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — De la trimisul special : La sediul din New York al Națiunilor U- nite au început dezbaterile de fond din cadrul Comisiei a III-a, căreia Adunarea Generală i-a încredințat examinarea vastei problematici so- cial-umanitare a sesiunii, care cuprinde 24 de puncte.Inaugurarea dezbaterilor în comisie s-a făcut cu punctul intitulat „Politici ți programe privind tineretul", punct care are la origine o inițiativă românească. în introducerea la această temă, Helvi Sipila, secretar general adjunct al O.N.U., a relevat actualitatea unor acțiuni in vederea asigurării unei participări mai active a tinerei generații la modelarea viitorului lumii, la făurirea unei noi ordini internaționale.Luînd cuvintul, României a arătat fundamentale ale politicii privind tineretul în România derivă în mod firesc din locul central pe care îl o- cupă educarea și formarea multilaterală a tinerei generații. El a subliniat poziția României potrivit căreia tinăra generație, profund interesată în asigurarea dezvoltării omenirii pe calea progresului și păcii, are datoria să participe cti toată energia la lupta pentru statornicirea unor ra-

reprezentantul că trăsăturile

porturi noi între state, de conviețuire și conlucrare pașnică, bazate pe egalitate și echitate, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. în continuare, vorbitorul a arătat că în răspunsurile transmise anul acesta secretarului general al Națiunilor Unite de către guvernul român în legătură cu proclamarea unui An internațional al tineretului și îmbunătățirea canalelor de comunicare dintre O.N.U. și tineret au fost formulate mai multe sugestii cu privire la acțiunile ce se impun în mod prioritar în acest domeniu și s-a accentuat însemnătatea unirii forțelor tineretului pe plan internațional în scopul realizării unor transformări înnoitoare.în încheiere, reprezentantul român a arătat că derea unor țional care rații să-șibune cuvîntul asupra ce confruntă astăzi omenirea și să-și aducă o contribuție nemijlocită la edificarea propriului său destin. în acest spirit, delegația română. împreună cu alte delegații, își propune să aibă cele mai largi consultări în vederea elaborării de rezoluție privind țional al tineretului.

LONDRA 3 (Agerpres). — James Callaghan, liderul Partidului Laburist, primul ministru al Marii Britanii, a primit pe Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. șeful delegației Partidului Comunist Român la Conferința anuală a Partidului Laburist.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un cordial mesaj de salut conferinței, precum și urări de succes și sănătate premierului britanic.La rîndul său, James Callaghan a

rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut și cele mai bune urări din partea sa, exprimîndu-și satisfacția in legătură cu rezultatele fructuoase ale vizitei de stat in Anglia a președintelui României și hotărîrea de a transpune în practică cele convenite prilej.De asemenea, șeful P.C.R. a avut întîlniri Hayward, secretar general dului Laburist, Ian Mikardo, președintele Comitetului Internațional al Partidului Laburist, cu alți membri ai Comitetului Executiv cum și cu membri britanic.

cu acestdelegației cu Ronald al Parti- pre-
Național, pre- ai cabinetului

La Conferința Partidului Laburist din Anglia

Apel la sprijinirea programului

apare necesară întreprin- măsuri de ordin interna- să permită tinerei gene- spună în condiții mai problemelor

unui proiect Anul interna-

economic alLONDRA 3 (Agerpres). — în cea de-a doua zi a lucrărilor Conferinței anuale a Partidului Laburist din Marea Britanie a luat cuvintul primul ministru James Callaghan. El a insistat asupra necesității aplicării programului economic al guvernului de combatere a inflației, al cărei ritm a scăzut de la 25 la sută in 1975 la 8 la sută in prezent. El a avertizat că în condițiile respingerii măsurilor de restringere la 5 la sută a creșterii salariilor, cabinetul ar putea recurge la unele măsuri fiscale și monetare, in baza responsabilităților Premierul vorbiri cu problema ce-i revin, s-a oferit să aibă con- conducătorii sindicatelor in stabilirii atitudinii cabine-

guvernuluitului său față de revendicările acestora de abandonare a politicii de control asupra salariilor.Lansind un apel la sprijinirea Partidului Laburist pentru reinnoirea mandatului de guvernate în cadrul alegerilor generale de anul viitor, premierul Callaghan a subliniat că politica concepută pentru menținerea încrederii alegătorilor va include combaterea șomajului, îmbunătățirea situației în voltarea Vorbitorul bleme aleferința a ales noul Comitet Executiv Național al partidului.
domeniul locuințelor, dez- industriilor naționalizate, a abordat apoi unele pro- C.E.E. în aceeași zi, con-

Convorbiri între ministrul afacerilor externe
al României și președintele S. W. A. P. 0NEW YORK 3 (Agerpres). — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe, a avut, la New York, la sediul Misiunii permanente a tării noastre pe lingă O.N.U., o întrevedere cu Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).Președintele S.W.A.P.O. a mit partidului și poporului personal tovarășului Ceaușescu, pentru sprijinul

Africamulțu- nostru, Nicola* ____  _ _ politic, diplomatic și material acordat luptei poporului namibian pentru cucerirea libertății și ționale.în cadrul loc cu acest șurat într-o nească, s-au discutat pecte ale problemei namibiene aflate pe agenda O.N.U. în context, s-a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor politice și diplomatice pentru a determina autoritățile de

independentei sale na-convorbirii, care a avut prilej și care s-a desfă- atmosferă caldă, priete- diversele as-

să pună capăt manevre- să ducă la prelungireala Pretoria lor menite dominației asupra Namibiei, de a se adopta măsuri urgente, concrete. în vederea grăbirii accesului la inde- . pendență al Namibiei.Totodată, s-a exprimat tinderii în continuare de colaborare dintre S.W.A.P.O., în interesul nitățil forțelor progresiste, antiim- perialiste și anticolonialiste, al cauzei păcii și progresului.La convorbire a participat Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., reprezentantul permanent al României la O.N.U.
★De asemenea, ministrul afacerilor externe al României, Ștefan Andrei, s-a întîlnit cu ministrul de externe al Thailandei. Upadit Pachariyangkun. Au fost abordate aspecte privind extinderea colaborării bilaterale in diverse domenii și s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la u- nele probleme aflate in atenția sesiunii O.N.U.

dorința ex- a relațiilorP.C.R. și întăririi u-

Reuniune ministerialăNEW YORK 3 (Agerpres). — La sediul O.N.U. a avut loc o intilnire a miniștrilor de externe ai țărilor nealiniate, prezenți la actuala sesiune a O.N.U. Potrivit comunicatului dat publicității. întîlnirea a prilejuit o trecere in revistă a evoluției situației internaționale și a problemelor aflate pe agenda sesiunii actuale a Adunării Generale, discutarea unor probleme pe care țările nealiniate le vor urmări cu prioritate in cursul sesiunii O.N.U. Printre acestea se numără lupta popoarelor pentru suveranitate și independență dezarmarea, dezvoltarea situația din Orientul neamestecul in treburile interne altor state.Participanții au salutat și sprijinit declarația adoptată la 29 septembrie la reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77", din care face parte și România, privind necesitatea intreprinde-

a tarilor nealiniaterii de măsuri concrete pentru asigurarea succesului viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate făuririi noii ordini economice internaționale.La intilnire. Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a fost admisă ca membru cu drepturi depline în care în membri. grupul țărilor nealiniate, prezent cuprinde 88 de
națională, economică, Mijlociu, ale

„Sesiunea anuală comună a Fon
dului Monetar International (F.M.l.) 
și Băncii Mondiale (B.I.R.D.) a luat 
sfîrșit așa cum a inceput — intr-o 
atmosferă de optimism prudent" — sublinia agenția France Presse intr-un comentariu de bilanț pe marginea recentei reuniuni de la Washington, la care au participat miniștri de finanțe, responsabili economici și guvernatori ai băncilor naționale sau ' băncilor specializate din 135 de țări membre, intre care și România. O asemenea apreciere se referă mai cu seamă la perspectivele măsurilor și recomandărilor adoptate pe linia ameliorării situației economico-financiare internaționale, soluționării unor probleme privind dezvoltarea țărilor rămase in urmă, in cadrul larg al preocupărilor pentru făurirea unei noi ordini economice și politice in lume.Sesiunea din acest an a forurilor monetare mondiale a avut loc intr-un moment caracterizat de profunde perturbații pe scena valutar- financiară. Acestea sint expresii ale crizei monetare care bintuie de mulți ani in țările capitaliste cu a- dinci repercusiuni asupra economiei mondiale. Pe măsura ascuțirii contradicțiilor economice intre principalele țări capitaliste, bazele stabilității sistemului monetar internațional au fost subminate. Aurul și-a pierdut treptat „strălucirea" de „etalon monetar", întrucît de peste cinci ani nu i se mai recunoaște cursul oficial, prețul „metalului galben" fiind determinat, în fiecare zi, pe piață, potrivit cererii și ofertei. Nici dolarul, la rîndul său, nu mai poate juca vechiul rol de punct de referință, datorită fluctuațiilor sale tot mai accentuate și repetate de pe piețele de schimburi. Monedele naționale sint deci lipsite, practic, de un etalon pentru comensurarea valorii lor. Ca urmare, cursurile monedelor occidentale „flotează" in mod liber pe piață. în speță, valoarea unei monede se determină in fiecare zi, in raport cu alte monede, care variază, la rîndul lor. De aici și perturbațiile tot mai frecvente de pe piețele monetare occidentale.Mai ales în ultimele luni, dolarul american șl alte „valute-forte" ale lumii capitaliste s-au rostogolit pe „toboganul" devalorizărilor, puterea lor de cumpărare erodîndu-se grav, în timp ce alte monede, cum ar fi

În TurdaANKARA 3 (Agerpres). — Aflat într-o vizită oficială la Ankara, președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, a avut marți o rundă de convorbiri cu Sirrî Ata- lay. președintele Senatului și președinte în exercițiu al Turciei, și cu primul ministru, Biilent Ecevit. S-a procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale și aspecte ale colaborării — în special economice — dintre Turcia și Bangladesh.
PORTUGALIA

Adoptarea noii 
legi electoraleLISABONA 3 (Agerpres). — în urma voturilor favorabile ale deputa- ților socialiști și comuniști, Adunarea Republicii din Portugalia a aprobat noua lege electorală. Partidul Social- Democrat și Centrul Democratic și Social (C.D.S.) au votat împotriva textului legii.în termenii noilor prevederi electorale. numărul deputaților in Parlament se reduce de la 263 la 246. A- legerile trebuie să se desfășoare între 16 și 31 iulie ale anului în perioada legislaturii. Votul devine nil numai un drept, dar și o obligație civică. Printre persoanele care nu pot fi alese se numără cele ce au suferit condamnări cu mai puțin de 10 ani în urmă pentru apartenență la organizații fasciste.

CAIRO 3 (Agerpres). — în discursul pronunțat la deschiderea lucrărilor Adunării Poporului, in care a prezentat rezultatele reuniunii de la Camp David și concepția egipteană privind pacea in Orientul Mijlociu. președintele Egiptului. Anwar El Sadat, a arătat că „negocierile egip- teano-israeliene Vor începe în cursul lunii curente" — informează agenția M.E.N. Vorbitorul a adresat popoarelor arabe, apelul de a se alătura „drumului deschis de Egipt în vederea restabilirii drepturilor arabe". în ce privește măsurile următoare în procesul de pace — precizează agenția M.E.N. — șeful statului egiptean a menționat : negocierile vor avea loc sub egida O.N.U. ; se va cere Consiliului de Securitate să

ratifice tratatele privind pacea definitivă, iar celor cinci membri perma- nenți ai săi să semneze aceste tratate și să contribuie la aplicarea garanțiilor cuprinse in ele ; Statele Unite vor lua parte la toate tratativele viitoare ; nu există și nu vor exista acorduri secrete.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de unele aspecte ale activității pe plan intern în etapa următoare, rele- vind, între altele, că Egiptul se află „în pragul unor schimbări radicale". „Țara, a spus el. va trece de la economia de război la economia de pace; noua etapă va necesita adîncirea democrației șl eforturi serioase pentru a realiza prosperitatea". Printre obiectivele prioritare, vorbitorul a menționat și înfăptuirea unei reforme administrative.
INCIDENTE VIOLENTE ÎN LIBAN

agențiile de presă transmit

BEIRUT 3 (Agerpres). — La Beirut s-au semnalat marți după-amiază noi incidente violente intre Falangele libaneze și efective .din Forța Arabă de Descurajare din Liban — transmit agențiile internaționale de presă. Asupra cartierului Achrafieh s-au abătut timp de peste două ore proiectile de artilerie grea, paralel cu escaladarea atacurilor asupra portului Jounieh și localităților Bickfaya. Beit-Mery și Broumane situate la peste 20 km de capitala libaneză. Luptele cele mai violente au fost semnalate în cartierul Quarantaine unde Falangele libaneze încearcă să preia controlul asupra podului Care asigura intrarea în Beirut din partea de nord. Asupra cartierului Achrafieh plana marți după-amiază un nor gros de fum, în vreme ce în diferite cartiere ale orașului Beirut și în localitățile montane bombardate au izbucnit incendii, relatează agenția France Presse. Surse bine informate, citate de agenția France Presse, apre-

clază că bombardamentele din noaptea de duminică spre luni asupra cartierelor din estul Beirutului au provocat moartea a 60 persoane și rănirea a mai bine de 300, dintre care cel puțin 100 se află in stare foarte gravă. Spitalele din zonele afectate de ostilități sint in măsură să acorde asistență numai bolnavilor gravi, găzduiți în subsolurile clădirilor, de teama unor noi bombardamente.
★Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a oferit bunele oficii pentru negocierea instaurării unei încetări permanente a focului in Liban — a anunțat vint al Națiunilor heim, a adăugat contact strins in cu ambasadorul _ ... . .Hassan Tueni, cu secretarul general al Ligii Arabe. Mahmud Riad, și cu alte oficialități, exprimîndu-și neliniștea față: de deteriorarea situației din Liban.

un purtător de cu- Unite. Kurt Wald- el. a menținut un ultimele 24 de ore libanez la O.N.U.,

CONTACTE DIPLOMATICE ÎN LUMEA ARABA

Protocol româno-mongol. La Ulan Bator s-a semnat protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile intre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă pe anul 1979, care prevede creșterea in continuare a volumului schimburilor între cele două țări. Protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și de I. Aiuș, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.P. Mongole.
Atomul în scopuri paș

nice U'1 protocol de colaborare in domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice a fost semnat la Paris de reprezentanți ai Comitetului sovietic pentru folosirea energiei atomice și Comisariatului francez pentru energia atomică. în baza protocolului. părțile urmează să lărgească colaborarea în domeniul menționat, să efectueze cercetări comune in fizica energiilor înalte și utilizarea energiei nucleare' in procesele de epurare a apelor marine.
Greva lucrătorilor de la 

căile ferate franceze a intrat marți în cea de-a treia zi. După cum a precizat direcția Societății naționale a căilor ferate (S.N.C.F.), traficul feroviar pe principalele magistrale ale Franței a fost serios afectat de acțiunea revendicativă a mecanicilor de locomotive, organizată in sprijinul satisfacerii cererilor lor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a retribuției.
Mari inundații în Vietnam3 (Agerpres). AgențiaHANOIV.N.A. anunță că, in urma unor ploi torențiale neobișnuit de puternice care au căzut in ultimul timp, pe teritoriul R. S. Vietnam s-au produs mari inundații. După cum a declarat un reprezentant al Ministerului vietnamez al Afacerilor Externe, inundațiile au afectat numeroase provincii, pricinuind importante pagube

materiale locuitorilor și economiei naționale. Se precizează că a fost distrusă recolta de pe 650 000 ha ni că un număr de 550 000 de case au fost distruse sau avariate. De asemenea, numeroase animale au pierit.A fost creat un comandament central de luptă împoțriva stihiilor dezlănțuite și au fost luate măsuri urgente pentru ajutorarea sinistraților.

Primire la Pekin. Președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Hua Kuo-fen. a primit, marți, pe Julius Chan, viceprim-ministru și ministru pentru materiile prime al statului Papua — Noua Guinee, care face o vizită oficială la Pekin. Cu menționează agenția avut locacest prilej, China Nouă, a prietenească. o convorbire
comedieTeatrul de 

rești, care întreprinde 
in Uniunea Sovietică, 
zentat, mărfi, pe scena teatru
lui „Sovremennik" din Moscova 
un spectacol de gală cu piesa 
„O noapte furtunoasă". de 1. L. 
Caragiale, in regia lui Lucian 
Giurchescu. Actorii romani au 
fost răsplătiți cu aplauze înde
lungate de publicul moscovit 
pentru reușita întruchipării sce
nice a cunoscutei comedii.

din Bucu- 
un turneu 

a pre-

Limitarea activității băn
cilor străine.In panama «fost adoptată o lege prin care se limitează activitatea instituțiilor bancare străine. în Panama funcționează, potrivit datelor furnizate de ziarul ..Critica", aproximativ 90 bănci cu un activ de peste 12 miliarde de dolari, din care statului Panama ii revine numai 7 la sută. Ziarul citat opinează că activitatea băncilor străine constituie un impediment in calea dobindi- rii independenței economice depline. 

Arestarea unor teroriști, cadrul unei vaste operații anti- desfășuratăînteroriste, desfășurată duminică și luni, au fost arestați șase membri ai organizației extremiste autointitulate ..Brigăzile Roșii" — a anunțat Procuratura generală a Italiei. Poliția a descoperit șij șase ascunzători cu armament aparțini nd aceleiași organizații.
marca vest-germană. au înregistrat „salturi" ascendente ale cursului : apoi, după o scurtă pauză, aceiași ..protagoniști" și-au inversat locurile in arenă, ca intr-un spectaculos joc de acrobație. Chiar in zilele desfășurării sesiunii F.M.l.—B.I.R.D.. perturbațiile valutare au intrat intr-o nouă fază de exacerbare, dolarul in- registrind. de pildă, „căderi" record. Numai că la „spectacolele" valutare nu aplaudă, nimeni (în afară poate de speculatorii dc la burse care ciști-

dezvoltare, in special asupra țărilor celor mai rămase in urmă, care si.it primele „victime ispășitoare" ale jocurilor valutare. în esență, aceste perturbații valutare sint un factor puternic de frinare a eforturilor acestor țări îndreptate spre progres economic și reducerea decalajelor ce le separă de statele industrializate.în fim:, s-a demonstrat că criza monetară favorizează escaladarea inflației si creșterea prețurilor in țările capitaliste, contribuind astfel la

0 conferință națională a 
lucrătorilor din domeniul 
educației ~ la care au particiPat peste 15 000 de cadre didactice, activiști ai organelor centrale și locale de partid, reprezentanți ai organizațiilor de tineret,. ai administrative desfășurat la Kim Ir Sen a care a expus liniile programatice ale activității de educație în următorii ani.

diferitelor organisme și economice — s-a Phenian. Președintele rostit o cuvîntare în

RABAT 3 (Agerpres). — Regele Hassan al II-Jea al Marocului l-a primit, marți, pe Alfred Atherton, ambasador al S.U.A, pentru Orientul Mijlociu, aflat într-o vizită în capitala marocană. în cadrul convorbirii, ambasadorul americșn a expus suveranului marocan poziția Statelor Unite față de acordurile egipteano- -israeliene intervenite la Camp David.

rit la mijloacele de dezvoltare și c .- solidare a relațiilor dintre Iorda, ia . și Qatar in diferite domenii, precum și la situația din lumea arabă. Suveranul iordanian a sosit marți in Oman, ultima etapă a turneului său.
DOHA. — Regele Hussein al Iordaniei a avut în Qatar convorbiri eu șeful acestui stat, șeicul Khalifa Bin Hamad Al-Thani. Potrivit postului de radio Doha, întrevederile s-au rele-

RIAD — Prințul moștenitor al Ara- biei Saudite, Fahd Ibn Abdul Aziz, a avut o întrevedere cu Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției al Irakului. In cursul convorbirii — informează agenția M.E.N. — au fost discutate stadiul relațiilor bilaterale șl posibilitățile de consolidare precum și actuala situație din arabă. a lor, lumea
NICARAGUA SUB TEROARE

liefat însemnătatea adoptării de mă suri imediate pentru accelerarea creșterii economice a țărilor in curs de dezvoltare, prin asigurarea accesului liber, neîngrădit, al tuturor statelor la realizările moderne ale științei și tehnologiei, la materiile prime și sursele de energie, prin stabi lirea unui raport just intre prețurile produselor industriale și cele ale produselor de bază. în ace- t contcxi. de la tribuna sesiunii, președintele Băncii Mondiale. Robert McNamara,
A

In căutarea unui punct de sprijin 
pentru realizarea stabilității monetare 
Pe marginea sesiunii anuale a F. M. I. și B. I. R. D.

gă !)... Dimpotrivă. în diverse capitale. de o parte și de alta a Atlanticului, ca expresie a preocupării ce se manifestă in legătură cu situația creată, s-au suCcedat in acest an numeroase dezbateri bi sau multilaterale, consacrate voluminosului „dosar monetar", la cele mai diverse niveluri — de la cel al experților și guvernatorilor băncilor centrale, pină la cel al miniștrilor, premierilor și șefilor de state — dezbateri care au culminat acum, in cadrul reuniunii anuale a F.M.l. — B.I.R.D.Sesiunea F.M.l.—B.I.R.D. a pus eu acuitate in lumină obstacolul major pe care il reprezintă instabilitatea creată de fluctuațiile ample ale cursului principalelor monede occidentale pentru creșterea economică generală. De asemenea, au fost subliniate pericolele recrudescenței practicilor protecționiste, ale multiplicării barierelor și restricțiilor în calea comerțului internațional, ca urmare a manifestărilor crizei monetare.în timpul dezbaterilor s-a arătat că actuala criză monetară se repercutează in mod deosebit de acut asupra ansamblului țărilor in curs de

deteriorarea puterii de cumpărare a maselor muncitoare.Pornind de la aceste realități, participanții la sesiunea anuală a acestor înalte foruri monetare internaționale au căzut de acord asupra unei „strategii concertate", in favoarea unei relansări economice mondiale, in conformitate cu planurile elaborate in acest sens cu prilejul unor conferințe economice internaționale anterioare, intre care reuniunea la nivel înalt de la Bonn din iulie anul acesta a principalelor șapte țări capitaliste.Experții F.M.L și discuțiile din cadrul reuniunii relevă că m centrul politicilor economice actuale ale țărilor dezvoltate trebuie să se situeze măsurile de jugulare a inflației, concomitent cu cele de resorbție a șomajului. Rezolvarea acestor „probleme ale problemelor" — cum au fost denumite inflația și șomajul, datorită persistenței și proliferării a- cestor fenomene, în ciuda acțiunilor întreprinse pînă acum — ar favoriza, neîndoielnic, eficiența măsurilor pe plan financiar, monetar.în același timp, dezbaterile au re

a cerut țărilor industrializate să-și deschidă mai larg frontierele pentru importul produselor manufacturate provenind din țările în curs de dezvoltare, să-și adapteze economiile la cerințele instaurării unei noi diviziuni internaționale a muncii, pe baze echitabi le.Majoritatea țărilor participante la sesiunea F.M.l.—B.I.R.D. s-au pronunțat pentru asigurarea unei mai bune șl mai trainice stabilități monetare, ca una dintre cerințele de bază ale instaurării unui sistem valutar-fi- nanciar eficient, de natură să servească dezvoltării tuturor statelor. „Ca și 
Arhimede care cerea un punct de spri
jin in spațiu pentru a ridica Pământul — remarca in mod sugestiv un economist francez — avem nevoie de un 
punct fix pentru a reinălța un nou 
sistem monetar internațional". în a- cest sens, numeroși delegați s-au referit la necesitatea echilibrării balanțelor de plăți, a reducerii, în primul rînd, a uriașului deficit al balanței de plăți a S.U.A., care însumează circa 19 miliarde dolari. Această situație contribuie la perpetuarea ca-

r-acterului precar și labil al cursului ■ dolarului și este de natură să răs- pindească „virusul" instabilității in | domeniul schimburilor interocciden- j taie. Iată de ce. la sesiunea F.M.l.— | B.I.R.D., președintele Jimmy Garter a I anunțat angajamentul oficial al Statelor Unite de a diminua, în cursul anului viitor, cu 30-40 la sută acest deficit printr-un control riguros al inflației, prin stimularea exporturilor americane și reducerea importurilor j de petrol.De asemenea, un șir de delegați | și-au exprimat speranța că proiec- tul de constituire a unei zone de stabilitate monetară in Europa occidentală ar putea contribui intr-o măsură la reechilibrarea întregului sistem monetar mondial.Pe de altă parte, o concluzie larg împărtășită de numeroși participanți și susținută in mod expres de delegația țării noastre se referă la faptul că F.M.l. și B.I.R.D. trebuie să I exercite un rol mai activ in reglementarea problemelor valutare internaționale, in concordantă cu interesele tuturor statelor, in sprijinirea eforturilor țărilor membre. îndeosebi ale țărilor în curs de dezvoltare, de I depășire a dificultăților financiare, | de înaintare pe calea progresului și dezvoltării lor libere, de sine stătătoare.în fine, între rezultatele actualei sesiuni se. înscriu un șir de măsuri și propuneri — susținute cu fermitate de România — în direcția perfecționării sistemului de credite și alocării unor „drepturi de tragere suplimentare" in cadrul celor două organisme, pentru sporirea lichidităților internaționale, asigurarea unui tratament preferențial și a unui sprijin financiar mai substanțial pentru țările in curs de dezvoltare.Pe baza rezultatelor menționate, se poate conchide că ultima sesiune a F.M.l. și B.I.R.D. din acest an a marcat un pas înainte pe terenul concretizării imperativului unirii eforturilor pentru instituirea unui nou sistem monetar internațional, sănătos, pe baze stabile și echitabile, care să asigure întărirea monedelor naționale, statornicirea unor raporturi de schimb reale, fundamentate economic, ca o componentă esențială a edificării unei noi ordini economice internaționale.
Viorel POPESCU

Nicaragua, „țara celor 25 de vul
cani". a devenit in ultima vreme 
teatrul unei drame cum n-a mai 

■cunoscut in întreaga ei existență 
zbuciumată. Oprimat de peste patru 
decenii de regimul dictatorial al 
clanului Somoza. poporul acestei 
mici republici din America Centrali (2 500 000 locuitori) s-a ridicat la 
luptă pentru libertate și. democra
ție. Dar, cu toată rezistența indirjită 
opusă vreme de citeva săptămini. 
mișcarea insurecțională declanșată 
la 9 septembrie a fost copleșită de 
mijloacele militare moderne ale 
așa-numitei „Gărzi naționale" — 
veritabilă „gardă pretoriană", cu- 
mulind funcțiile de poliție și arma
tă. căreia i s-au adăugat mercenari 
străini. După pustiirea principalelor 
localități ale țării, care au fost su
puse unor intense bombardamente

ale aviației și artileriei, corpurile i 
expediționare ale regimului au de- 
clanșat vaste operațiuni represive 
in rindurile populației. S-a ajuns ca 
in unele localități să fie executați 1 
toți tinerii in virstă de 14—25 de 
ani. Un reprezentant al Frontului 1 
Săndinist de Eliberare, ai cărui mi- 
litanți s-au aflat in primele rinduri I 
ale rezistenței anțidictatoriale. de- j 
clara zilele trecute : „Insurecția nu ; a fost infrintă. Ea a arătat că întreg i 
poporul s-a ridicat contra dictaturii, 
iar lupta continuă". Reprezentantul 
frontului a anunțat. totodată, 
crearea de către forțele opoziției a 
unui triumvirat care va fi însărci
nat să conducă Nicaragua după că
derea regimului Somoza. Fotografia 
de mai sus. infățișind o imagine de 
pe străzile orașului l.edn, vorbește 
de la sine despre actuala dramă a 
poporului nicaraguaian.

Necesitatea lărgirii ajutorului pentru ameliorarea 
situației alimentare a țărilor in curs de dezvoltare 

subliniată la conferința regională a F.A.O. pentru EuropaLISABONA 3 (Agerpres). — înce- plnd de luni, la Lisabona se desfășoară lucrările celei de-a 11-a conferințe regionale F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație' și Agricultură) pentru Europa lâ care participă delegații din' majoritatea țărilor europene membre ale F.A.O.. precum și observatori din alte țări și reprezentanți ai unor organizații, internaționale.Din țara noastră participă o delegație condusă de Dumitru Constantin, director în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. între problemele înscrise pe ordinea de zi a reuniunii figurează activitatea viitoare a F.A.O. in Europa, pregătirea conferinței mondiale pentru reforma agrară și dezvoltare rurală, situația aprovizionării și a resurselor piscicole în Europa in contextul noului regim al mărilor, evoluția și perspectivele producției și comerțului cu produse lemnoase etc.în cuvîntul de deschidere, directorul general al F.A.O., Edouard Saou-

ma. a subliniat necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale — premisă esențială inclusiv pentru soluționarea problemelor alimentației pe plan mondial. în acest context, el a evidențiat hotărîrea F.A.O. de a spori sprijinul acordat agriculturii țărilor in curs dc dezvoltare.în cadrul dezbaterilor asupra punctului de pe ordinea de zi privind situația aprovizionării și a resurselor piscicole in Europa, reprezentantul român a evidențiat necesitatea sprijinirii de către F.A.O. a acțiunilor pe plan internațional privind conservarea și folosirea rațională a resurselor piscicole, in vederea satisfaceri cerințelor tuturor țărilor șl în special ale țărilor in curs de dezvoltare, deficitare in astfel de resurse. De asemenea, el a relevat utilitatea inițierii de către F.A.O., în colaborare cu Programul Alimentar Mondial și Fondul internațional de dezvoltare agricolă, a unor proiecte privind dezvoltarea resurselor piscicole în apele interioare.
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