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SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
au inaugurat Tirgul international București 
si Expoziția internațională de Hătoare
* Amplă manifestare 

a potențialului eco
nomiei naționale, a 
voinței tării noas
tre de a lărgi coo
perarea cu toate 
statele lumii

• Miile de exponate 
oferă o imagine 
pregnantă a forței 
si dinamismului in
dustriei românești, 
angajată ferm pe 
magistralele pro
gresului tehnic 
contemporan, ale 
modernizării si 
competitivității

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au inaugurat, joi dimineața, cea de-a 
cincea ediție a Tîrgului internațional București și prima Expoziție 
internațională de vînătoare organizată în țara noastră.

La deschiderea festivă au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, losif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Hie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ion Coman, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Ursu, precum și membri ai guvernului, conducători ai unor 
instituții economice centrale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați, la Complexul expozițio- nal din Piața Scinteii, de numeroși cetățeni ai Capitalei, care au aclamat îndelung, au scandat cu însuflețire

„Ceaușescu—P,C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!". Miile de bucureșteni pre- zenți aici au dat din nou expresie sentimentelor de aleasă stimă și profundă dragoste pe care intregul nostru popor le nutrește față de 

secretarul general al partidului, adeziunii depline a națiunii noastre la politica internă și externă a partidului consacrată ridicării țării pe noi trepte de civilizație și progres, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Festivitatea a început prin intonarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care a spus :..Salutăm cu deosebită căldură prezența la aceste manifestări a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin pro- 'digioasa sa activitate, determină in mod hotărîtor continua dezvoltare a relațiilor economice internaționale ale României, extinderea și întări

rea legăturilor de prietenie ale țării noastre cu 'toate statele, aduce mari servicii cauzei păcii și colaborării dintre toate popoarele lumii.Prezentăm, totodată, și cu acest prilej, un profund și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, care ne onorează cu prezența domniei 
■ale.Salutăm, de asemenea, cu multă satisfacție, participarea la acest eveniment a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, a oaspeților de peste hotare și a membrilor corpului diplomatic.Tirgul internațional București, a- vînd un pronunțat caracter de construcții de mașini și utilaje, găzduiește, pe cei 73 000 mp, exponatele a 150 centrale industriale, institute de cercetare și unități producătoare din
(Continuare în pag. a III-a)

Joi după-amiază, la Palatul Republicii au continuat convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman.Din partea română au participat : Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Gheorghe Pană, ministrul muncii, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Fati- llneț, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Ștefan Bîrlea, directorul Cabinetului președintelui republicii, Alexandru Mărgăritescu, prim-ad- junct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Dinu Marcel, director m Ministerul Afacerilor Externe, losif Chivu, ambasadorul României in Bangladesh.Din partea R.P. Bangladesh au luat parte : Shamsul Huq, ministru] afacerilor externe, Shah Azizur Rahman, ministrul muncii și bunăstării industriale, A. Z. M. Enayatullah Khan, ministrul petrolului și resurselor minerale, S. A. M. S. Kibria, secretar pentru afacerile externe, A. W. Shams-ul Alam, ambasadorul R.P. Bangladesh în România, Mohammad Mohsin, director general in Ministerul Afacerilor Externe, Nurul Islam, șeful Cabinetului președintelui, Abdul Quayyum, director in Ministerul Afacerilor Extern?.în timpul celei de-a doua runde de convorbiri a avut loc o informare reciprocă cu privire la preocupările actuale ale celor două țări și popoare. Au fost convenite, totodată, o serie de măsuri și acțiuni vi- zind dezvoltarea și extinderea colaborării și cooperării dintre România și Bangladesh in domeniile politic, economic, tehnic și cultural, precum și pe tărimul schimburilor comerciale.în cadrul convorbirilor s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la unele probleme actuale ale situației internaționale. Cei doi șefi de stat au scos in evidență mutațiile profunde care au Ioc pe plan mondial ca -rezultat al luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru a deveni stăpine pe propriile destine, pentru a se dezvolta de sine stătător, pe calea progresului economic și social. în acest context, s-a subliniat importanța respectării in viața internațională a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc — condiție hotăritoare in lupta popoarelor pentru pace și colaborare, pentru soluționarea pe cale pașnică a stărilor de încordare și conflict.în timpul convorbirilor a fost accentuată necesitatea realizării dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, a transpunerii in viață a documentului final al recentei sesiuni a O.N.U. consacrată problemelor dezarmării.Cei doi șefi de stat au evidențiat, de asemenea, necesitatea intensificării eforturilor tuturor țărilor pentru făurirea unor relații interstatale noi,

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Gabriel Hauge, președintele Băncii 

„Manufacturers Hanover Trust Company**Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ș primit, joi la amiază, pe Gabriel Hauge, președintele Băncii „Manufacturers Hanover Trust Company" din New York, care a făcut o vizită in țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cadrul căreia au fost a- bordate probleme referitoare la in

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

28 septembrie 1978

democratice, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini politice și economice mondiale, care să asigure dezvoltarea liberă și neîngrădită a tuturor țărilor, și in primul rind a celor în curs de dezvoltare.în acest cadru, a fost afirmată ho- tărirea României și Bangladeshului de a colabora mai strins pentru a-și 
Astăzi, posturile de radio și televiziune vor transmite 

direct:
tn jurul orei 9 : solemnitatea semnării documentelor 

oficiale dintre Republica Socialistă România șl Repu
blica Populară Bangladesh.

tn jurul orei 10,4 5 : ceremonia plecării președinte
lui Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
care, împreună cu doamna Ziaur Rahman, a efectuat, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

tensificarea cooperării financiar- bancare între organizațiile românești de resort și firma americană, precum și cu privire la inițierea unor noi acțiuni de colaborare menite să contribuie la dezvoltarea și diversificarea raporturilor economice dintre România și S.U.A.în legătură cu activitatea sucursalei din București a băncii americane
A APĂRUT: 

aduce o contribuție sporită la lupta pentru soluționarea în interesul popoarelor a problemelor care confruntă omenirea, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, o lume a păcii, prieteniei și cooperării neîngrădite intre națiuni.Convorbirile s-au desfășurat în a- ceeași atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă.

„Manufacturers Hanover Trust Company" au fost subliniate posibilitățile pe care aceasta le creează pentru promovarea unor acțiuni de colaborare reciproc avantajoasă intre organizațiile economice din România și companii din S.U.A.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.

Editura politică

Mii de bucureșteni aclamâ cu căldură sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu Sint trecute in revistă noile creații ale Industriei noastre constructoare de mașini
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După cum se știe, în cuvîntările rostite cu pri
lejui vizitelor de lucru în județele Caraș-Severin și 
Cluj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a chemat pe 
oamenii muncii la un „război necruțător împo
triva risipei", pentru reducerea consumurilor 
materiale și evitarea oricăror pierderi, reafirmînd 
această cerință și ia recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. Aceasta nu este numai o sar

cină economică, ci și politică, organizațiilor de 
partid revenindu-le rolul de a acționa ca adevă
rate state majore ale luptei împotriva risipei, de 
a desfășura o amplă și neîntreruptă activitate or
ganizatorică și politico-educativă pentru mobili
zarea oamenilor muncii în această mare bătălie a 
eficienței și progresului.

lor și a dimensiunilor prevăzute în fișele tehnologice. A fost organizată o confruntare între factorii de răspundere din secțiile respective. Pe bună dreptate, cei de la montaj au criticat secția prelucrări, adu- cînd dovezi concrete despre timpul ce se pierde prin livrările „in salturi" și cît metal se irosește prin reajustarea pieselor supradimensionate. împreună au stabilit modalitățile de prevenire a acestor deficiențe și și-au corelat eforturile. în acest mod I.R.T.M.G. a izbutit să se încadreze în costurile de producție planificate, ceea ce s-a reflectat pozitiv
Un concurs 
cu multi 
cîștigători

O inițiativă bună, care se vrea 
permanentizată, s-a născut re
cent in comuna Poiana Mărului, 
localitate situată in zona neco- 
operativizată a județului Brașov. 
Este vorba de organizarea con
cursului „Cel mai bun crescător 
de animale", inițiativă care-și 
propune să stimuleze și mai 
mult interesul țăranilor munci
tori din localitățile necooperati- 
vizate pentru creșterea animale
lor. Cu ocazia primei ediții a 
concursului, care a avut loc zi
lele trecute, juriul a premiat pe 
următorii gospodari: Gheorghe 
Nicoloiu, Nicolae Titilencu, Ion 
Scurtu, Maria Crăciun. In total 
au fost atribuite 23 de premii 
și mențiuni.

Afumătoria 
de la... „Gafe 
București"

Centrul municipiului Tîrgu 
Mureș deține un mic record 
in materie de tutungerii, ce e 
drept incă neomologat : 12 uni
tăți din care te poți aproviziona 
cu tutun, toate amplasate pe o 
distanță de nici 1000 de metri. 
Nu e de mirare că una 
qofetăriile din aceeași 
JCafe București", Și-a . _ 
tristul renume de a arăta, in 
anumite ore ale zilei, ca o... afu- 
mătorie de cirnați. Cu atit mai 
regretabil cu cit aici, in incinta 
cofetăriei, s-a încetățenit și 
practica (lăudabilă, altfel) a or
ganizării unor expoziții de artă 
plastică. De curind, mai mulți 
tineri, intre care și școlari, re
marcau cu acea ironie proprie 
virstei lor, că după o expoziție 
vizionată in ...afumătoria de la 
„Cafe București" ai toate șan
sele să ajungi fumător convins !

Ultimii
13 km
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Zilele trecute, Nicolae Con
stantin, șofer la I.T.A. Alba, se 
ducea la Sibiu cu autocamionul 
21—AB—1583 încărcat cu sticle 
de bere. Cind a ajuns in Sebeș, 
aproape de Alba Iulia, a consi
derat cursa ca și terminată, deși 
între cele două localități mai 
rămăseseră de parcurs incă 
13 km. In Sebeș, șoferul a cău
tat un local, „s-a cinstit" serios, 
apoi a plecat la drum. In loca
litatea Lancrăm a pierdut insă 
controlul volanului și s-a răs
turnat cu mașina in șanț. Citeva 
mii de sticle cu bere s-au făcut 
zob. Risipind berea, șoferul a 
fost pus să plătească... oalele 
sparte.

N-a fost
covor 
fermecat

Un vagon de marfă staționa 
în stația C.F.R. Dunărea. In va
gon, printre altele, se aflau și 
covoare. Unul dintre ele iți lua 
ochii de frumos ce era. Lui Du
mitru Ciuraru și Nicolae Mîrșu 
le-a luat insă mințile. Altfel nu 
se explică faptul cum amîndoi, 
ziua in amiaza mare, au intrat 
în vagon, au înșfăcat covorul 
și...

Și n-a fost să fie covorul fer
mecat din poveste, care să-i 
ducă iute ca vintul și ca gindul. 
Au fost repede interceptați de 
niște păminteni cu uniformă al
bastră, care le-au schimbat ma
cazul spre postul de miliție din 
gara Fetești.

S-a ars cu... 
lumina

De curind, in municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin a fost făcut 
un sondaj de către organele de 
resort care administrează ener
gia electrică. Scopul: cum se 
folosește energia electrică,, se 
mai găsesc „corigenți" la plata 
legală? Si să vezi, dar să nu 
crezi, nu'puține au fost cazurile 
cind unii consumau dar nu 
plăteau. Bunăoară, Petre Nodiț 
din strada Smochinului nr. 7. El 
obișnuia să țină continuu in 
priză nici mai mult nici mai 
puțin de... 5 radiatoare de mare 
putere, multe becuri și alte a- 
parate electrice. In schimb, la 
plată... Făcuse el ce făcuse cu 
firele de sirmă și plătea puțin. 
Acum i s-a intocmit adevărata 
notă de plată (cu restanțe): 
11317 lei.

Cobora
turma 
spre sat

Seară de toamnă. Turma de oi 
a cetățenilor din satul Sard 
(Alba) se îndrepta spre sat. Nu 
știm dacă ciobanul cinta din 
fluier sau dacă berbecul purta 
la git talangă. Oricum, această 
imagine idilică avea să fie 
spulberată brusc și violent de un 
autocamion condus de Avram 

' Zdrinc, din Alba Iulia. Circulind 
cu viteză excesivă, autocamio
nul a intrat in turmă omorind 
15 oi. Ce s-a gindit șoferul ? Si 
dea bir cu fugiții de la locul 
măcelului pe care îl provocase. 
Degeaba. Acum trebuie să plă
tească ciobanului... pastrama.

Rubrică realizată de
Gh. GRAURE .
cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"
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Cu citeva luni în urmă, o plenară a comitetului de partid de la I.R.T.M.G. a dezbătut aspectele atit de felurite ale reducerii cheltuielilor de producție în vederea creării condițiilor pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar. A fost un prilej de evaluare exigentă, critică a rezultatelor obținute. S-a arătat că mai există oameni care „plimbă registrele" în loc să fie îndreptați spre activități productive, că sînt rezerve nefolosite în domeniul recondiționărilor, că evidența consumului de materiale se ține defectuos. Totodată .a fost adoptat un plan concis de măsuri, cu sarcini politice precise pentru organizațiile de bază, consiliul oamenilor muncii, organizațiile U.T.C. și de sindicat, pentru compartimentele tehnico-admi- nistrative ale întreprinderii.Odată cu sarcina asumată de membrii comitetului de partid din întreprindere, de ceilalți participant la ședință, de a face cunoscute „pină Ia ultimul om" măsurile adoptate, începea de fapt și activitatea concretă a comuniștilor. în primul rind în cele 16 organizații de bază, membrii de partid au analizat posibilitățile existente în sectoarele respective, au fost întocmite programe de acțiune, potrivit condițiilor specifice ale acestora, comuniștii reprezentînd fac-

Organizația de partid - „stat major"
al luptei împotriva risipei

torul dinamizator în adunările organizației U.T.C., ale grupelor sindicale, în toate sectoarele de muncă ale întreprinderii. S-a urmărit în felul acesta implicarea directă a celor angrenați nemijlocit în activitățile productive de care depinde în mod hotă- rîtor traducerea în practică a măsurilor. S-au luat angajamente colective și individuale, au fost făcute propuneri și sugestii, unele vizînd chiar reconsiderarea unor prevederi ale planului de măsuri adoptat de plenară. Iată, inițial s-a preconizat ca

la întreprinderea de reparații tractoare și mașini grele din Cimpina

analiza consumurilor materiale să fie făcută trimestrial ; s-a cerut ca aceste analize să se desfășoare decadal sau ori de cite ori apar dereglări.Prin locul pe care-1 ocupă în sistemul organismelor întreprinderii, cît și prin forța lor de înriurire, comuniștii au orientat activitatea acestora în spiritul obiectivelor stabilite de plenară. Astfel, consiliul oamenilor muncii a elaborat un program de lucru detaliat, care a urmărit, în esență, încadrarea în consumurile specifice. La rindul lor, comisiile pe

probleme au efectuat studii și au propus măsuri.„Așa cum 'practica a dovedit-o, pentru a obține rezultatele scontate, un rol important revine controlului de partid asupra felului cum se îndeplinesc sarcinile" — ne spune tovarășul Gheorghe Ghimbaș, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Bineînțeles, un control exigent, însoțit de intervenții hotărite. prompte. S-a constatat, de pildă, că secția de prelucrare continua să nu respecte graficele de livrare a piese-

în îndeplinirea principalilor indicatori ai noului mecanism economico- financiar....în halele întreprinderii se pot vedea înscrise pe pancarte mai multe îndemnuri la folosirea integrală a timpului de lucru, economisirea metalului, respectarea ordinii și disciplinei, cerințe de altfel cu aplicabilitate generală. Pentru personalul muncitor de la această unitate profilată pe reparații, coordonata principală a procesului de producție o reprezintă insă recondiționarea, cale

complexă de reducere a cheltuielilor de producție : metal, energie, forță de muncă. Pentru aceasta este nevoie să ai un ochi experimentat, să știi ce să recuperezi și ce să arunci. Tocmai de aceea este meritoriu faptul că organizația de partid de la I.R.T.M.G. a canalizat atenția comuniștilor și, prin ei, a întregului colectiv spre latura esențială, caracteristică aici — sporirea volumului de recondiționare.în același timp, activitatea politico- educativă desfășurată de organizația de partid a sensibilizat opinia muncitorească împotriva risipitorilor, a a- celora care prin neglijența lor afectau rezultatele muncii unui întreg colectiv. De pildă, cîțiva muncitori, comuniști și nernembrl de partid, au observat că spre locul de depozitare a fierului vechi erau transportate și unele piese care nu trebuiau să ia această cale. Sesizarea a fost urmată de intervenția energică a organizației de partid, printr-o critică aspră cauterizîndu-se dezinteresul unora de la demontări. Verificarea ansamblurilor și subansamblurilor a fost încredințată în permanență acelorași oameni, iar pentru ca piesele bune să nu se mai „rătăcească" la fier vechi sint însemnate distinct.Ca „stat major" al luptei împotriva risipei, organizația de partid de la I.R.T.M.G. a cucerit unele poziții. Există însă și primejdia unor „infiltrări" ale automulțumirii. De un timp s-a consemnat un ușor regres, chiar dacă n-a coborît sub limitele de plan. O anumită atmosferă „de vacanță" s-a resimțit în ultimul timp și în munca de partid. Firește însă că organizația comuniștilor de la I.R.T.M.G, nu trebuie .să-și îngăduie asemenea ,.relaxări'1, deoarece numai prin asigurarea continuității și amplificării luptei împotriva risipei va putea obține succesul scontat.
C. VARVARA

Așa-I stâ bine cimpului — sâ freamăte de muncă. Și freamătul muncii poate fi întilnit pe ogoarele multor unități agricole din Teleorman — așa cum 6e vede și din aceste două Imagini surprinse la cooperativa agricolă Furcu- 
lești (fotografia din stingă) și la I.A.S. Alexandria (lotografia din dreapta) Foto : S. Cristian

Roadele toamnei nu ajung singure la locurile de depozitare

TRANSPORTUL - IN PAS CU RECOLTAREA!
IALOMIȚA: CU

cu grijă fațăBărăganul ialomițean cunoaște, in aceste zile, mari concentrări de forțe la stringerea recoltei de porumb. Pină la 5 octombrie, din cele 160 000 ha cultivate s-au recoltat 52 000 ha. Viteza zilnică la cules a ajuns aproape de cea prevăzută în plan. Directorul adjunct al direcției agricole județene, ing. Iosif Boieriu, ne-a declarat că, spre deosebire de anii trecuți, s-a făcut o judicioasă repartizare a forței de muncă, stabilindu-se, pe formații de muncă, cine participă la recoltat, la transport și eliberarea terenului. Pentru grăbirea transportului, alături de mijloacele mecanice se folosesc atelajele cooperativelor agricole. De asemenea, camioanele și remorcile au fost înălțate și etanșei- zate pentru ca nici un bob, nici un știulete să nu se piardă.Roadele bunei organizări a muncii se evidențiază la tot pasul, recolta de porumb fiind strinsă de pe mari suprafețe : la cooperativa agricolă Gh. Doja — 600 ha; Rovine — 700 ha; Grivița — 500 ha; Săveni — 700 ha; Iazu — 400 ha; Movila — 400 ha; Jegălia — 400 ha ș.a. Se muncește intens și în întreprinderile agricole de stat. Aici se realizează un flux continuu. Combinele „Cfloria" sint urmate de cele pentru siloz, care adună resturile vegetale, iar tractoarele trec imediat la arat. Pe ing. Flo- rea Pîrlogea, directorul trustului I.A.S., l-am întîlnit la intrarea în incinta îndiguită, unde se află întreprinderile agricole de stat Făcăeni, Bordușani, Stelnica, Grădiștea, Pie- troiu, Borcea și Roseți. Din discuția purtată și din cele văzute pe teren se poate deduce că organizarea recoltatului s-a făcut cu răspundere. Pentru ca transportul să se desfășoare in

ochii pe ceas, 
de fiecare bobritm cu recoltatul, bacurile de trecere peste Borcea funcționează de la 5 dimineața și pină la 22 seara, iar 50 la sută din mijloacele de transport sînt încărcate de seara. S-a ajuns ca fiecare autocamion să realizeze, in două zile, cite 5 transporturi.în vederea preluării în cele mai bune condiții a porumbului, pentru reducerea staționărilor mijloacelor de transport, întreprinderea de valorificare a cerealelor Ialomița a corelat programele de lucru ale tuturor bazelor de recepție cu programul din cîmp. Se muncește de la ora 6 dimineața la ora 21. S-au creat noi guri de afluire și s-au amenajat nouă baze volante la Trancu, Orezu, Ghimpați. Ștefan Vodă, Vișini, Ciocăpești, Unirea, Movila, Zimbru, unde transportă porumb cooperativele agricole.Se pare că în Ialomița combinele merg mai bine, mai repede decît camioanele. De ce ? în întreprinderile agricole de stat rezultatele bune obținute la recoltarea porumbului — a fost strinsă producția de pe 32 la sută din suprafață — sînt umbrite de întîrzierile la transport. Pina acum, doar mai puțin de jumătate din porumbul recoltat a fost transportat la bazele de recepție sau la fabricile de nutrețuri combinate. De asemenea, și în unele cooperative agricole există decalaje între cantitățile recoltate și cele transportate din cîmp.în Ialomița, întreaga activitate desfășurată de lucrătorii cimpiei trebuie să aibă ca obiectiv corelarea recoltatului cu transportul și eliberarea terenului pentru a se trece imediat la insămînțat.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

bacău: Camioane există, 
organizarea lipseșteȘi pe ogoarele județului Bacău, ca urmare a măsurilor luate de comandamentele locale, mii de oameni lucrează din zori și pină noaptea tîrziu, pe alocuri chiar în două schimburi, la recoltarea și transportul roadelor. Rezultatele obținute sint, în general, bune. Recolta de sfeclă de zahăr, cartofi și legume de pe mari suprafețe a fost strinsă cu grijă. La ferma I.A.S. Itești s-a terminat recoltatul cartofilor pe întreaga suprafață, iar acum cele patru mașini sortează zilnic cîte 200 tone de tuberculi. S-a strîns o producție bună : peste 30 000 kg la hectar. De citeva zile a început și recoltatul porumbului. Aceeași activitate intensă — și în cooperativele agricole din Sascut, Mărgineni, Fă- răoani, Cleja, Răcăciuni. La C.A.F. Blaga, de exemplu, tot ce se recoltează — sfeclă de zahăr, porumb ele — se transportă de pe cimp în aceeași zi.Există situații care contrastează cu cele arătate mai sus, mai ales în ce privește transportul recoltei țle pe cîmp. La data raidului existau sub cerul liber circa 10 000 tone de sfeclă de zahăr, aproape 7 000 tone cartofi, însemnate cantități de porumb, de legume și fructe. La cooperativa din Berești-Bistrița, de exemplu, cartofii stau recoltați de aproape o lună de zile : jumătate sint sortați, iar cealaltă jumătate așteaptă să le vină rîndul. Din cantitatea de aproape 2 000 tone cartofi pentru sămînță și consum fc-au transportat de pe cimp doar 250 tone. Situații similare — și' în cooperativele agricole Filipești, Cîr- ligi, Traian, ca și la fermele I.A.S. Tătărăști, Călugăreni și stațiunea de cercetări agricole Bacău. Peste tot

se așteaptă beneficiarii : întreprinderea de legume și fructe, centrul pentru contractarea, condiționarea și valorificarea semințelor de planta tehnice și furajere, precum și unele cooperative agricole care nu-și trimit reprezentanții să ridice cartofii. Trebuie spus că toate aceste unități sint din județ și dispun de suficiente mijloace de transport. Adesea se afirmă că n-ar exista camioane în număr corespunzător. Dar afirmația nu corespunde realității.O situație asemănătoare se petrece și cu sfecla de zahăr. La cooperativa agricolă Parincea, stau pe cimp de citeva săptămîni mai mult de 1 000 tone de sfeclă. Și aceasta pentru că aci conducerea unității a aminat, în mod nejustificat, să contracteze mijloace de transport cu I.T.A. Bacău, iar, în sfîrșit, de cind s-a hotărit, nu transportă decît 10— 15 tone pe zi, față de 40—50 tone cît prevăd graficele. Cantități mari de sfeclă stau și pe tarlalele cooperați velpr agricole din Roșiori, Negri, Siretu, Căbești.Ce se întîmplă cu mijloacele de transport din județ ? Există suficiente, dar nu sînt folosite la întreaga capacitate — afirmă inginerul Alexandru Anghel, directorul întreprinderii de transporturi auto. Datorită unor deficiențe de organizare la încărcarea și descărcarea mașinilor pe cîmp și la bazele de recepție și magazii, ele efectuează doar cite un transport pe zi față de 2—3 transporturi cîte s-ar putea face.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

ALBA NOI UNITĂȚI COMERCIALEîn acest an, in orașele județului Alba au fost construite și date in folosință noi și moderne magazine comerciale. De curind, în orașul Sebeș, in cartierul de blocuri „Mihail Kogălniceanu" a fost inaugurat un complex de magazine care cuprinde o alimentară cu autoservire, măcelărie, unități pentru desfacerea legumelor și fructelor, a articolelor de menaj. Tot intr-un' hdu cartier, „Platoul, romanilor" din Alba Iulia, la parterul unor blocuri

situate in intersecția bulevardelor Victoria și Transilvania s-au deschis 7' unități comerciale cu profiluri diverse : alimentară, magazin de ape minerale, magazin cu articole de sport-turism, cofetărie, berărie, cafenea. Peste citeva zile, în zona centrală a orașului Blaj va fi dat in folosință un mare magazin de mobilă. Magazine . alimentare au fost deschise și in localitățile Mușca și Mihoești.

Anacronisme la „Consignația"în perimetrul central al Capitalei funcționează mai multe u- nități cu firma „Consignația" : unități de ceasuri, confecții, galanterie, aparate foto, produse cosmetice, articole de uz casnic etc. Conform normelor de organizare, aceste magazine au menirea să ofere spre vinzare o- biecte achiziționate de la cetățeni, întreprinderi sau instituții, o- biecte noi sau cu un’ anumit grad de uzură, dar obligatoriu în stare de funcționare. Am intrat zilele trecute in cîteva asemenea unități.— Care din ceasuri ni-1 recomandați ? — ne adresăm vinzătoa- rei de la unitatea de specialitate.— îmi pare rău, dar ceasurile sînt stricate.— Un aparat foto ! — încercăm noi la unitatea apropiată.— Sînt defecte. Unul are teleobiectivul de

plasat, altul nu declanșează. altul...— O mașină electrică de ras.— Nu funcționează.Ar fi prea lungă lista mărfurilor defecte pe care „Consignația" le oferă cu generozitate clienților, pentru a o prezenta aici in întregime. Notăm. între altele: motoare, pompe, boilere, umbrele, televizoare, mașini de cusut, frigidere etc., etc. Trecînd pragul „Consignației", ai ocazia să găsești mărfuri care stau in rafturi de 2, 3 și chiar și de 10 ani, pe care nimeni nu le cumpără, pentru simplul motiv că nu sînt bune de nimic. Dacă n-ai ști că te afli în- tr-o unitate comercială, ai crede că ai nimerit intr-un... depozit de fiare vechi.— Nu-i păcat de spațiul ocupat cu asemenea mărfuri ? — ne adresăm noi gestionarei de la unitatea cu ceasuri stricate, care

pe cei aproape 20 mp nu avea mai mult de 30 de articole — cît să le pui într-o basma. Și apoi, de ce oferiți la vinzare mărfuri defecte ? Ați putea să le reparați mai întîi la atelierele de specialitate.— Dar ce credeți, „Consignația" e cooperație meșteșugărească?Ceva mai tîrziu aveam să ne explicăm dezinteresul lucrătorilor de la „Consignația" pentru calitatea mărfurilor puse în vinzare, pentru buna desfășurare a activității unităților cu această firmă. Am aflat că retribuirea lor se face nu in funcție de volumul vînzărllor (diferențiat de la o categorie de produse la alta)— așa cum se procedează în tot comerțul— ci „în regie". Adică, oamenii vînd sau nu vind, leafa le merge.
Mihai IONESCU

CUM
Faptele infsrmă 

sesizareaDe la un an la altul, aspectul edilitar- gospodăresc al comunei Corni, județul Botoșani, s-a schimbat, a crescut numărul obiectivelor social-culturale puse la dispoziția cetățenilor. S-au construit, de pildă, o nouă clădire cu etaj pentru școală în centrul comunei, magazin universal, cămin cultural, dispensar uman etc. Prin numeroase acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare, sătenii, împreună cu edilii locali, au asigurat localității, în fiecare an, un loc fruntaș în întrecerea organizată intre comu- , nele județelor. Cetățenii au executat în zona rîului Șiret de pe raza comunei importante lucrări de desecări și îndiguiri, redind circuitului agricol mari suprafețe de teren. în prezent, pe

baza unui proiect a- probat, Oficiul județean de îmbunătățiri funciare Botoșani a organizat executarea altor lucrări speciale, la încheierea cărora va fi protejată împotriva inundațiilor și va putea fi folosită pentru agricultură o suprafață de teren de peste 100 ha.Despre toate aceste realizări am aflat din- tr-un răspuns la o sesizare, trimis redacției de către Comitetul județean Botoșani al P.C.R. în răspuns sînt consemnate, de asemenea, și alte constatări făcute de activiștii comitetului județean de partid, care nu verificat sesizarea la fața locului, referitoare la buna conlucrare dintre consiliul popular și cetățeni, la preocuparea stăruitoare a primarului comunei, Constantin Lupu, de a-șl îndeplini cît mai bine mandatul încredințat de obște. Faptele dovedesc ast

fel — precizează răspunsul — că afirmațiile din scrisoare cu privire la slaba gospodărire a comunei, la activitatea, chipurile, necorespunzătoare a primarului sînt neîntemeiate, n-au nici un suport.
Se poate 

și fără... zgomotRăspunzînd unei scrisori adresate redacției de cîțiva locatari ai blocului 329 de pe strada Libertății din orașul Alexandria, referitoare la zgomotul produs zilnic cu prilejul aprovizionării magazinelor de la parterul imobilului, Direcția județeană comercială Teleorman ne-a adus la cunoștință măsurile luate.Sesizarea îndreptățită a locatarilor a fost, mai întîi, prelucrată cu gestionarii unităților de desfacere a plinii și laptelui, atrăgîn- du-li-se atenția să

evite trîntirea sau ti- rîrea navetelor cu pline și lapte. S-a’ dispus, totodată, dotarea acestor unități cu cărucioare pe roți de cauciuc, care vor contribui la înlăturarea zgomotelor.Cele semnalate în scrisoare au fost a- poi aduse și la cunoștința conducerii întreprinderii de panificație și de industrializare a laptelui, spre a urmări ca lucrătorii a- cestor unități (conducători auto, primitori- distribuitori), care fac aprovizionarea magazinelor, să nu mai producă zgomote prin manipularea neglijentă a ambalajelor și descărcarea necorespunzătoare a mărfurilor.Conducerea întreprinderii comerciale de alimentație publică Alexandria — se menționează în finalul răspunsului — va urmări îndeaproape respectarea indicațiilor date pentru a se înlătura

sursele de zgomot și a se asigura liniștea locatarilor.
Abateri puse 

în discuția 
colectivuluiUn grup de șapte mecanizatori de la secția Ivănești-Huși din cadrul S.M.A. Grume- zoaia, județul Vaslui, ne-a semnalat recent că șeful unității nu are o comportare corespunzătoare față de cei din subordine, folosește tractoarele în scopuri personale, nu are grijă de bunurile din dotare etc. „Cind o parte din membrii colectivului de muncă — se spune în scrisoare — a încercat să-i atragă atenția cu privire la aceste nereguli, el a ripostat, susținînd că nu noi sîntem în măsură să-l controlăm sau să-l tragem la răspundere".După cum ne-a informat Direcția gene

rală pentru agricultură și industrie alimentară a județului , Vaslui, căreia redac- 1 ția i-a trimis scrisoarea spre rezolvare, faptele semnalate au fost cercetate la fața locului, împreună cu conducerea S.M.A.- Grumezoaia și a Trhs- tului S.M.A.-Vaslui. discutîndu-se și cu semnatarii scrisorii.Constatîndu-se că sesizarea este întemeiată, șeful secției S.M.A. Ivănești-Huși, Constantin Sofrone, a fost sancționat disciplinar cu reducerea unei gradații pe timp de o lună și obligat să plătească contravaloarea transporturilor efectuate în scopuri personale. De asemenea, s-a imputat mecanizatorului loan Tuțuianu suma de 1118 lei, reprezentînd contra va- ■ îoarea unor materiale degradate și a unor transporturi efectuate în scopuri personale.Colectivul de mecanizatori a analizat a- baterile celor doi, ce-

rîndu-le să-și schimbe comportarea, să respecte normele de conduită și de disciplină a muncii.
Cititorii

ne informează :• Ilie Ceranu, Va- sile Zamfir, Dumitru Tucă, comuna Gănea- sa, județul Olt : Sin- tem mulțumiți de modul in care a fost rezolvată propunerea noastră de către Comitetul Executiv al Consiliului popular al județului Olt. Menționăm că la fața locului au venit reprezentantul direcției județene de drumuri și poduri și șeful districtului Pleșoiu, care, împreună cu primarul comunei, au stabilit să se execute de către cetățeni șanțuri de scurgere pe versantul drept al satului Grădiște, pentru a se preveni băltirea apei pe drum.• Francisk Kakucs, Petrila, județul Hune

MUNCII?
wdoara : Apreciez că de această dată sesizarea mea a fost verificată cu toată atenția de către tovarășul prim-șe- cretar al Comitetului orășenesc de partid Petrila, împreună cu tovarășul vicepreședinte al consiliului popular orășenesc și cu șeful sectorului E.G.C.L. în urma analizei făcute s-a stabilit ca reparațiile tera- ,sei blocului nr. 52, în care locuiesc, să se execute potrivit graficului aprobat de biroul executiv al consiliului popular orășenesc.• Marin Chițu, Tur- nu Măgurele : La sesizarea mea, comitetul orășenesc de partid mi-a răspuns că, finind seama de propunerile cetățenilor, E.G.C.L. a Înființat in zona gării din orașul nostru o stație de taximetre, iar pină la sfîrșitul anului se va amenaja și o cabină

cu telefon pentru călători.• Gheorghe Iancu, municipiul Roman, strada Gloriei, blocul B 30 (în numele mai multor locatari) : In urma sesizării noastre, cercetată de tovarășul prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, s-a stabilit ca lucrările la fațada blocului și remedierile la pardoselile din covor p.v.c. din apartamentele unde există porțiuni dezlipite să se execute in cel mai scurt timp.• Sever Ionescu, Curtea de Argeș : A- dresez mulțumiri redacției ziarului „Scîn- teia" pentru demersurile făcute pe lingă Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a județului Argeș, demersuri în urma cărora mi s-a aprobat confecționarea protezei cerute.
Gh. PÎRVAN
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TOVflRfiSUL NICOLAE CEAUSESCU 51 TDVARfiSA ELENA CEAUSESCU
flU INAUGURAT TÎRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI SI EXPDZITIfl INTERNflTIONflLfl DE UlNATDflRE

Exponatele Industriei românești — materializare elocventă a procesului dinamic de modernizare a producției

(Urmare din pag. I)

Moment din timpul vizitei la .Expoziția internațională de vinătoare

Deviza actualei ediții a tîrgului: 
„Comerț, Cooperare, Dezvoltare* 1*

România, precum și a peste 800 de firme din 24 de țări din Europa, Asia și America.România prezintă în cadrul tirgului o gamă variată de produse ale industriei constructoare de mașini, reflectind procesul intens de industrializare a țării, creșterea nivelului tehnic al industriei, afirmarea tot mai viguroasă a potențialului științific al cercetării românești, participarea tot mai largă a României la diviziunea internațională a muncii.Tîrgul își propune să creeze condiții optime pentru intense și fructuoase tratative comerciale, pentru intilniri intre reprezentanții cercurilor de afaceri și ai întreprinderilor economice de pe toate continentele, pentru schimburi de idei și concretizarea unor contracte comerciale și acțiuni de cooperare e- conomică.Totodată, în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, prin manifestările Ce vor avea loc în cadrul tîrgului, acesta își propune să contribuie la întărirea prieteniei și colaborării între popoare, să servească cauza păcii în Europa și în întreaga lume.Vom avea plăcerea să vizităm Expoziția internațională de vinătoare, care reunește o mare varietate de trofee din cele rr^ii valoroase, multe dintre ele reprezentind recorduri mondiale. Ca expresie a acestei varietăți și a valorii deosebite a exponatelor. Juriul internațional. întrunit cu ocazia expoziției, a acordat peste 3100 medalii, din care mai muît de1 800 de aur. trofeele românești fiind distinse cu peste 2 000 medalii, din care jumătate de aur. Sîntem convinși că trofeele expuse vor incinta nu numai pe cunoscătorii în materie, dar chiar și pe cei mai puțin cunoscători ai tainelor vinătorești.Cu încrederea că a V-a ediție a Tîrgului internațional București și prima Expoziție internațională de vinătoare iși vor atinge obiectivele pe care și le-au propus, urez deplin succes tuturor participantilor din România și de peste hotare!"In aplauzele însuflețite ale celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a tăiat apoi panglica inaugurală.

Organizat sub deviza . „COMERȚ, COOPERARE, DEZVOLTARE", Tîrgul bienal din . București, cea mai importantă dintre manifestările cu caracter economic găzduite de capitala României, reunește, timp de 10 zile. într-o autentică confruntare de idei și experiență, de competitivitate productivă și comercială, mii de specialiști și oameni de afaceri reprezentind. pe lingă țara gazdă, Anglia, Austria, Bangladesh, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Franța, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Grecia, Israel, Italia, Iugoslavia. Japonia, Liechtenstein. Olanda. Polonia. Spania. Statele Unite ale Americii, Suedia. Ungaria și Uniunea Sovietică.Prin tematica sa largă, prin marea diversitate de exponate de un nivel tehnic deosebit de ridicat — multe dintre ele constituie noutăți pe plan international — T.I.B. ’78 oferă parti- cipanților posibilitatea de a cunoaște și achiziționa cele mai noi realizări . din sectoarele de „vîrf" ale construcțiilor de mașini. Principalele categorii de produse care definesc profilul actualei manifestări sint reprezentate de instalațiile și echipamentele pentru industriile minieră, metalurgică, petrolieră și cea a gazelor, pentru prelucrarea metalelor, mașinile și utilajele pentru construcții, pentru producerea, exploatarea și transportul energiei electrice. echipamentele, studiile și proiectele pentru telecomunicații și industria electrotehni- . că, pentru electronică, automatizări și tehnică de calcul, pentru industria aeronautică, mijloace de transport etc.Vizita începe la pavilioanele României, care, ca țară organizatoare, este principalul expozant. Potențialul său de producție și export, prezentat în pavilioane și pe platforme exterioare insumind o supra- , față de peste 25 000 mp., ilustrează dinamismul ramurii constructoare de mașini, care deține primul loc in 

structura producției industriale și a exporturilor țării, forța economiei noastre socialiste. Exponatele, .reprezentind în marea lor majoritate noutăți tehnice realizate după proiecte ale specialiștilor noștri, demonstrează, totodată, eficiența procesului de modernizare a structurii producției pe linia hotărîrilor conducerii partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind accentuarea laturii calitative, intensive a dezvoltării economice, prin afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate.Aici, în pavilionul central al Complexului expozițional, sint concentrate un mare număr de produse românești. Ele se constituie intr-o imagine cuprinzătoare a progreselor înregistrate, în ultimii doi ani, de construcția de mașini, a ritmurilor înalte de creștere a industriei noastre, a participării tot mai intense și mai active a României socialiste la circuitul economic internațional.Secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat le-au fost prezentate, la început, produsele industriei de mașini-unelte, unul din
In timpul vizitei, tovarășul

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit 

cu inalții oaspeți din Bangladesh
în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu și tovarășa . Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit cu pre- 

domeniile de hotărîtoare Însemnătate ale construcției de mașini, care se distinge prin progresele obținute în domeniul modernizării și diversificării producției, in extinderea fabricației de instalații și agregate cu programare numerică și secvențională. Ele sînt dominate de silueta impunătoare a unuia dintre cele .mai recente realizări ale întreprinderii de nrofil din Capitală — mașina de alezat și frezat A.F.P.-180. Acest complex agregat, cel mai mare construit pină în prezdnt in țara noastră, se impune prin caracteristicile sale tehnice valoroase, competitive cu produsele similare de pe plan mondial. Rețin, totodată, atenția și o serie de alte realizări recente ale constructorilor de mașini-unelte din țara noastră, cum ar fi mașinile o- rizontale de alezat și frezat, strungurile Carusel și centrele de prelucrare, mașinile de rectificat, găurit, frezat etc., produse aparținînd întreprinderilor bucureștene de profil sau unităților specializate din Bacău și din Iași, din Tîrgo- viște sau Arad, ca și unor uzine din Oradea, Suceava, Roman, Blaj, Cugir, Plopeni, Cluj-Napoca, Botoșani, centre care s-au afirmat puternic în ultima vreme în acest domeniu industrial. în marea lor majoritate de concepție proprie, produsele românești se disting prin soluții constructive noi, consum redus de metal, ca și prin echipamentele moderne cu care sînt înzestrate. Toate acestea arată că România tinde șă devină în scurt timp un producător de prim ordin de mașini- unelte perfecționate.

ședințele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, și doamna Ziaur Rahman, invitați să viziteze pavilionul românesc al tirgului.Cei doi șefi de stat, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ziaur Rahman au vizitat împreună standurile infăți- șînd unele din cele mai remarcabile produse ale industriei construcțiilor de mașini din țara noastră, reprezentative pentru nivelul de înaltă tehnicitate atins de această ramură importantă a economiei românești, care definește, de fapt, profilul tirgului.Președintele Republicii Populare Bangladesh a remarcat calitatea produselor prezentate în acest sector al expoziției, performanțele tehnice deosebite ale instalațiilor și mașinilor aflate aici.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat standurile rezervate electronicii, care s-a impus în ultimii ani printr-o serie de rezultate de prestigiu. Un succes pentru tehnica românească îl constituie realizarea familiei de calculatoare „Felix", prezentă la actuala ediție a competiției tehnice de la București cu o serie de noutăți. Aici, secretarului general al partidului i-au fost prezentate minicalculatorul „Independent 100", ca și cea mai de seamă creație a electronicii românești — Felix C-512, o mașină de calcul din generația a treia, minicalculatorul Coral 4 011, realizat de Institutul politehnic bucureștean în colaborare cu întreprinderea de calculatoare. Au fost înfățișate, totodată, cîteva din noile realizări ale Institutului de cercetări și proiectări pentru automatizări și ale fabricilor de profil din țară. Sint prezentate, între altele,, noi tipuri de echipamente pentru conducerea proceselor tehnologice prin intermediul microcalculatoarelor.Pe parcursul dialogului se reliefează că. față de precedenta ediție, standurile electronicii cuprind un

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, impreună cu președintele R P. Bangladesh, Ziaur Rahman, 
și doamna Ziaur Rahman vizitează pavilionul românesc al tirgului

Se vizitează standurile unor firme străine participante la Tîrgul internațional Bucureștinumăr dublu de exponate, ceea ce evidențiază, o dată în plus, progresul rapid pe care îl cunoaște tinăra industrie electronică a României. Cercetările întreprinse atît la nivelul institutelor, cit și Ia nivelul întreprinderilor productive se situează la o înaltă cotă valorică. Aparatura de măsură expusă la T.I.B. demonstrează că România produce in prezent, pe baza cercetării științifice proprii, aproape tot ce este necesar în materie uzinelor, laboratoarelor de cercetări, învățămîntului etc.Rețin, de asemenea, atenția progresele realizate în domeniul producției mijloacelor de automatizare a proceselor tehnologice.Dînd o înaltă apreciere acestor realizări, secretarul general al partidului a recomandat să se accelereze introducerea în practica curentă a noilor instalații și echipamente, ce- rînd, între altele, ca pină în 1980 să se realizeze in Capitală o turnătorie automatizată.Pe platformele din jurul pavilionului central, secretarului general al partidului i-au fost înfățișate cîteva din noile realizări ale constructori

lor de autovehicule și autoturisme din țara noastră, printre care autobasculanta de 50 de tone fabricată la Brașov. La actuala ediție a T.I.B. sînt expuse și alte produse ale industriei românești de autovehicule, care a devenit astăzi o ramură importantă a economiei românești.Faptul că înnoirea și creșterea performanțelor produselor românești au la bază concepția proprie este demonstrat și de bogata ofertă a industriei de material rulant, prezentată pe platformele in aer liber. Constructorii de locomotive din Craiova și București au adus în competiția tehnică internațională bucu- reșteană o serie de exponate de creație recentă, între care locomotivele diesel electrice — de 3 000 CP și 4 000 CP — fabricate la întreprinderea craioveană, precum și locomotiva diesel hidraulică de 2 400 CP, cea mai puternică locomotivă cu o asemenea acționare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit, de. asemenea, în' fața expoziției de tractoare și mașini agricole. Prin varietatea lor, acestea ilustrează 

preocupările specialiștilor pentru a realiza — așa cum a indicat secretarul general al partidului — mijloace mecanizate specializate pentru toate ramurile și sectoarele agriculturii, in vederea mecanizării tuturor lucrărilor agricole. Fabricația actuală de tractoare include aproape 40 de tipuri, în peste 400 de variante, cu puteri cuprinse între 35 CP și 360 CP, realizate de cunoscuta uzină brașo- veană de profil si în noile centre ale acestei industrii: Craiova, Miercu- rea-Ciuc și Timișoara.între multe alte noutăți tehnice este prezentată o combină destinată recoltării cerealelor cultivate pe terenuri în pantă. Creație a colectivului întreprinderii „Semănătoarea", combina Gloria CP-12 — medaliată cu aur la tirgurile de la Zagreb și Brno — are o productivitate de peste 9 ha pe zi, iar soluțiile tehnice prin care se asigură echilibrul agregatului, indiferent de înclinarea pantei, sînt cu totul remarcabile.Vlzitînd sectorul petrolier, secreta-
(Continuare în pag. a IV-a)
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lOVâLlȘULNICOlAE CEAU^U_ SIJDVAiftȘAJELENR CEAUSESCU
fill INAUGURAT TlRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI SI EXPOZIȚIA INIERNATMIĂ UE UMTOARE
(Urmare din pag. a IXI-a)rul general al partidului a remarcat una din cele mai recente creații ale constructorilor noștri in domeniu — instalația de foraj de tipul F-200 2 DH7, destinată forării sondelor de țiței și gaze cu adincimi de pînă la 4 000 m.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, de asemenea, pavilioanele și standurile țărilor participante la actuala ediție a tirgului. Prezenta la T.I.B. ’78 a unui mare număr de firme cu reputație mondială demonstrează, o 
dată în plus, interesul tot mai mare de care se bucură economia țării noastre în plină dezvoltare, produsele industriale românești, care devin de la un an la altul tot mai moderne, sporindu-și competitivitatea, posibilitățile crescînde existente pentru amplificarea cooperării dintre întreprinderile românești și firmele străine, cadrul propice pe care îl oferă această manifestare pentru promovarea comerțului și cooperării în producție.Tn pavilionul Republicii Populare Bangladesh, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu cordialitate de președintele Ziaur Rahman și doamna Ziaur Rahman.In pavilioanele care găzduiesc ex

pozițiile celorlalte țări participante, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebită cordialitate de șefii misiunilor diplomatice, de directorii pavilioanelor și reprezentanți al firmelor străine. Oaspeții au exprimat satisfacția de a participa la această manifestare economică de înaltă ținută, exprimtndu-și interesul pentru inițierea unor acțiuni de cooperare sau lărgire a celor existente între diverse firme și întreprinderi românești de profil.Ca și organizațiile noastre economice, firmele străine participante prezintă o bogată ofertă de produse de înalt nivel tehnic, caracteristice pentru profilul tîrgului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări pentru valoarea exponatelor, pentru modul în care sînt ele prezentate in cadrul pavilioanelor naționale. In timpul vizitei, în cadrul discuției purtate cu șefii misiunilor diplomatice, directorii pavilioanelor și reprezentanții unor firme de prestigiu, președintele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că această manifestare economică va contribui la intensificarea relațiilor economice, spre folosul reciproc, al conlucrării și prieteniei dintre România și aceste țări, al partenerilor români și străini, al cauzei generale a colaborării și păcii în lume.
La Expoziția internațională de vînătoare 
-prima manifestare de acest gen 

găzduită de țara noastră
A fost vizitată in continuare Expoziția internațională de vinătoare.Manifestarea, prima de acest gen găzduită de România, organizată cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a Asociației generale a vînătorilor și pescarilor sportivi din țara noastră, reunește, pe o suprafață de 3 500 mp.

exemplare de trofee reprezentative de vinat, dintre care unele de excepție, declarate recorduri mondiale Ia expozițiile anterioare sau în cadrul acestei competiții. La reușita ei și-au dat concursul Consiliul internațional al vînătorii și conservării vînatutui (C.I.C.), cu participarea uniuni

lor vinătoreștl, a unor expozanți individuali, precum și firme de echipament specific, din Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, R.F. Germania, Iugoslavia, Polonia și Ungaria.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat de membri ai conducerii Consiliului internațional al vînătorii și conservării vî- natului (C.I.C.), Asociației generale a vinătorilor și pescarilor sportivi din tara noastră, uniunilor vînăto- rești din țările expozante.Șefului statului român i-a fost în- minată, cu această ocazie, de către Francois Edmond Blanc, președinte de onoare al Juriului internațional, administrator general al C.I.C., placheta pentru trofeul record mondial, cea mai mare blană de urs vinat. Trofeul, de o excepțională valoare cinegetică, dobîndit in județul Co- vasna, tn cursul acestui an, depășește cu peste 100 de puncte vechiul record mondial, stabilit anul trecut de către Juriul international cu prilejul Expoziției internaționale de vînătoare de la Marsilia.Șefului statului român f-au fost adresate, cu acest prilej, felicitări de către Francois Edmond Blanc, Dra- goliub Stavrev, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., președintele Federației vinătorilor din Iugoslavia, Hristo Ruskov, vicepreședinte al Consiliului internațional al vînătorii și conservării vî- natului (C.I.C.), președintele Uniunii vinătorilor și pescarilor sportivi din Bulgaria, de alți reprezentanți ai1 u- niunilor și asociațiilor vinătorilor din țările participante.

• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la sala 
Teatrului de comedie): Spectacol 
prezentat de Teatrul dc Stat al 
Greciei de Nord din Salonic cu 
piesa „Norii** de Aristophan —
19,30
• Teatrul Național București (sala 
mică): Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 16; 19,30; (sala Atelier): 
Elegie — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic susținut de Filarmonica din 
Sibiu. Dirijor: Petre Sbârcea. 
Solist: J. Gerstenengst — 20
• Opera Română: Spectacol cou
pe de balet — 19
• Teatrul de operetă: Victoria 
și-al ei husar — 19,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei): Interviu —
19,30
• Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19.30
• Teatrul „Nottara** (sala Studio): 
Jocul — 19
• Teatrul Ciulești (sala Giuleștl): 
Hotel „Zodia gemenilor* — 19.30; 
(sala Majestic): Regele loan —
19,30
• Teatru! satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase** (sala Savoy): Revista în 
luna de miere — 19.30
• Teatrul „Ion Vasilescu**: Bal ia 
revistă — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română**: Bun venit la Rapsodia
— 18,30
• Teatrul „ton Creangă**: Scufița 
cu trei iezi — 10
• Teatrul „T&ndărică*4: Omulețul 
de puf — 17
• Circul București: Divertis circ
— 19,30

De remarcat că, la aceeași specie de vinat, președintele Nicolae Ceaușescu deține și cel de-al doilea trofeu ca valoare mondială.Tn continuare s-a vizitat pavilionul rezervat României, care evidențiază rezultatele deosebite obținute în gospodărirea rațională a vinatului. existența și dezvoltarea pe teritoriul țării noastre a unei, faune cinegetice deosebit de variate și de bogate — 40 000 cerbi, circa 300 000 căpriori, 46 000 mistreți, 7 300 capre negre, peste 5 000 urși, 1.3 milioane iepuri, peste o jumătate milion fazani etc. în ultimii 30 de ani, efectivele la principalele specii de vinat au înregistrat creșteri importante — Ia cerbi

de 14 ori, la cerb lopătar de 12 ori, la căpriori de 15 ori, la mistreți de 11 ori, la urs de 5 ori. Creșteri apreciabile s-au obținut și la alte specii. In mod corespunzător au sporit recoltele și calitatea vinatului. Privită prin prisma trofeelor, această calitate este oglindită, printre altele, și de medaliile obținute de vinatul românesc la expozițiile internaționale și mondiale care ne situează pe primele locuri in ierarhia europeană Ani îndelungați, țara noastră a deținut, recorduri mondiale la urs,' capră neagră și rîs. Aceste rezultate reflectă atenția deosebită pe care conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă asigurării condițiilor optime dezvoltării economiei cinegetice și ocrotirii vinatului.Pentru a face cunoscute specialiștilor și publicului larg varietatea și bogăția deosebită a vinatului și trofeelor românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat factorilor de răspundere să organizeze un muzeu care să includă exemplare din întreaga faună cinegetică a țării.Au fost vizitate apoi standurile participanților de peste hotare, in cadrul cărora sînt prezentate exemplare de trofee reprezentative, unele din acestea constituind recorduri mondiale și naționale la anumite specii.Juriu! international al expoziției de vinătoare a premiat 3 127 trofee, cu 18 plachete „Grand Prix", 1 812 medalii de aur, 930 medalii de argint, 385 medalii de bronz. Dintre acestea, țării noastre i-au fost decernate 6 plachete „Grand Prix", 1 071 medalii de aur, 657 medalii de argint, 291 medalii de bronz.Manifestarea de la București include. de asemenea, o expoziție de fotografii cinegetice și un salon filatelic cinegetic român.La plecare, bucureștenii, prezent! în mare număr pe aleile complexului expozițional, au făcut o caldă manifestare tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, au aclamat îndelung, cu însuflețire, dind glas, încă o dată, dragostei și recunoștinței întregii noastre națiuni față de partid, față de secretarul său general, pentru întreaga sa activitate consacrată binelui și propășirii României.
Cadrele didactice, elevii și studenții. toți cei interesați de bunul mers al școlii românești au pășit, in noul an școlar, hotărîți ca, in lumina orientărilor stabilite de Conferința Națională a partidului, dc tovarășul Nicolae Ceausescu, să facă totul pentru a realiza in învățămînt trecerea la o fază superioară, aceea a luptei pentru o nouă calitate. Dispunem, In a- cest sens, de toate condițiile necesare, învățămintul nostru de toate gradele a fost temeinic așezat pe baze noi, revoluționare, . problerpțșle referitoare la structura, organizarea și conținutul său fiind reglementate într-b concepție unitară stabilită do Congresul al XI-lea. de Programul Partidului Comunist Român.Trecerea la o calitate superioară cere, in primul rînd, perfecționarea continuă a procesului de racordare a invățămintului la cerințele dezvoltării economico-sociale a tării, la necesitățile pregătirii forței de muncă pentru toate domeniile de activitate, la integrarea organică cu cercetarea și producția, incit fiecare unitate școlară să asigure absolvenți pregătiți în vederea integrării lor rapide in producție, intr-o muncă socialmente utilă. Tn această viziune se impune, evident, deplasarea centrului de greutate al tuturor eforturilor in direcția ridicării calitative a conținutului invățămintului. Constatăm că pe această linie Ministerul Educației și Invățămintului. a și luat o serie de măsuri pentru perfecționarea planurilor de învățămînt, a programelor și manualelor școlare, pentru elaborarea unor îndrumătoare metodice menite să contribuie la creșterea continuă a nivelului calitativ al predării. Deci. înfăptuirea saltului spre noua calitate depinde acum de noi. cadrele didactice. Nouă ne revine misiunea

Romanul Orsolya este debutul in acest gen al unui cunoscut scriitor și dramaturg, Mehes Gyorgy. După un număr impresionant de lucrări dramatice și scrieri pentru tineret, scriitorul supune atenției primul său roman de familie, in care se îmbină in mod fericit toate calitățile unui registru creator matur : organizarea materialului epic intr-un edificiu romanesc.solid : alternarea abilă și captivantă a planurilor temporale ; depistarea filonului a- devărurilor morale pe care Ie incorporează faptele descrise ; caracterizarea nuanțată a unei tipologii umane ce traversează o epocă de importante mutații istorice ; narațiunea vioaie și sugestivă și, cu o funcție bine determinată, umorul, uneori cald, alteori condimentat cu accente satirice.Acest roman de familie implică Intenția declarată 
a autorului de a examina evenimentele petrecute intr-un microcosm, fixat sub lentila . scrutătoare a observației. De altfel, deslușind modifi
t V

PROGRAMUL l și 2în jurul orei 9,00 : Transmisiune directă : solemnitatea semnării documentelor oficiale dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh
9.20 Reportaj TV
9.40 Artiști români contemporani

10.10 Corespondenții județeni transmit.,. 
10.25 Muzică populară româneascăîn jurul orei 10,45 — Transmisiune directă : ceremonia plecării președintelui Republicii 

ca, transmițînd în formele șl prin metodele moderne cele mai adecvate cunoștințele prevăzute in programe și manuale, să realizăm predarea acestora la nivelul celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, să îmbogățim conținutul lecțiilor cu cele mai noi informații furnizate de cercetarea științifică, să întărim caracterul practic-aplicativ și educa-
Criteriul aprecierii 

calității muncii în școală
tiv-formativ al tuturor disciplinelor de invățămint.Noua calitate presupune, după părerea mea, in mod obligatoriu, sporirea randamentului invățămintului, a eficienței sale. în această privință are însemnătate deosebită sprijinirea elevilor, încă de la începutul anului școlar și pe întregul parcurs al acestuia, pentru adaptarea la efortul școlar, pentru impactul cu multiplele situații noi pe care le creează acest efort. Avem tjatoria să procedăm în așa fel îneît integrarea elevilor în noile situații să se realizeze cit mai firesc cu putință, intr-un mod cit mai echilibrat, ca reacțiile de orientare și de adaptare ale organismului lor să se producă pe baza unui consum rațional de energie

cările produse în familie de evenimente sociale mai largi, analiza ocupă un loc important. Scriitorul urmărește drumul protagonistei romanului, o femeie care parcurge ' o
pilda sustragerii dintr-un univers închis, mărginit, 'lipsit de un ideal statornic. Conflictul romanului este bipolar, întru- cît vedem nu numai încercările eroinei de a ieși

Un interesant 
roman de analiză

„ORSOLYA**  de MEHES Gyorgy

evoluție sinuoasă pentru afirmarea propriei personalități, potrivit aspirațiilor ei. Cazul este dramatic, întrucât eroina nu poate depăși anumite bariere artificiale, dar tenace, sfîrșind tragic. Insă drama femeii care abandonează un microunivers claustrat, înveninat de ipocrizie, neînțelegere, false principii morale și marcat de un sistem valoric strimb, statuează

din universul Îngust al unei familii cu mentalitate burgheză, egoistă, dar și lupta ei cu sine însăși, cu propriile prejudecăți.In structura romanului distingem două planuri temporale : cel al trecutului, reconstituind evenimentele cu tehnica flash-back-ului și cel al prezentului, care restituie adevărata dimensiune a faptelor. Cea care judecă faptele, care analizează
Populare Bangladesh. Ziaur Rahman și a doamnei Ziaur Rahman.
In jurul orei 11.00 — Muzică 
populară românească

16.00 Telex
16.95 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă franceză
17.00 Emisiune in limba germană
19.00 Rezultatele tragerii Loto
19.05 Festivalul „Cintarea României"
19.20 1001 dc seri
19.30 Telejurnal
19.50 Prim-plan
20.20 Film artistic : „Logodnic pentru 

Anna". Premieră TV. Producție a 
studiourilor grecești

21.30 Concursul de creație de ctntece 
ostășești „Te apăr și te etnt. pa
tria mea". Cintece de muzică ușoa
ră 

fizică și nervoasă. Desfășurarea cursurilor într-o atmosferă de calm și siguranță, programarea și realizarea periodică, cu deosebire Ia debutul sau in finalul trimestrelor, a unor lecții menite să reîmprospăteze, să consolideze, să reorganizeze și să completeze cunoștințele acumulate de elevi, unitatea de cerințe și, aș zice, de stil didactlco-metodic,

a corpului profesoral, climatul de ordine și disciplină conștientă, dialogul permanent, bazat pe incredeie reciprocă, mobilizator și stimulativ, intre profesor și elev — sini doar citeva dintre coordonatele de natură să contribuie la realizarea unei a- daptări firești, normale la exigențele vieții școlare.Ne revine, de asemenea, menirea să cîntărim cu atenție, in spiritul programelor și în limitele planurilor de invățămint, cantitatea de informație științifică Pe care o transmitem elevilor și. mai ales, să asigurăm o informație de înaltă calitate pe pare s-o ordonăm in conformitate cu logica internă a fiecărei ști • ințe, dar și cu necesitățile formării unul om cu o pregătire complexă, 
ambele serii de evenimente și planuri este o femeie in virstă, lucidă, înțeleaptă, obiectivă, po- sedînd acea adincă știință a disocierii adevărului de neadevăr. Tn esență. întregul roman este o amplă confesiune, pe care Orsolya o face, cu o nedisimulată voluptate a relatării, fiicei protagonistei. Judecățile de valoare ale bătrînei Orsolya sint exacte și imparțiale, înțelegînd interdependențele faptelor la un nivel de percepție major. Acestei disponibilități puțin obișnuite i se datorează și sesizarea semnificațiilor politice în labirintul evenimentelor particulare și personale, surprinderea membrilor familiei in situații revelatoare, profilate pe fundalul timpurilor.Scris într-un stil mobil, plastic, avînd o, ideație generoasă, romanul „Orsolya" — apărut la Editura Kriterion — este o etapă semnificativă in arta de prozator a lui Mehes Gyorgy.

Al. COVACI

21.30 Personajul revoluției socialiste — 
eroul prozei românești actuale (l). 
Dezbatere

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.00 Tîrgovlște — cetate a oțelului
17.20 Ora veselă
18.15 Meridianele cinteculul
18.45 Instantanee...
19.05 Mari interpreți
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Radar pionieresc
20,10 Capodopere șl mari Interpreți
20.30 Creatorul și epoca sa
21,40 Telex
21.45 Blocnotes
22,00 Telerama-sport 

multilaterală. Ceea ce presupune o eșalonare judicioasă a materiei, prin asigurarea unor corelații firești între lecții, capitole și discipline și, îndeosebi, prin predarea unor lecții de înaltă ținută științifică, temeinic fundamentate ideologic și politic, realizate cu ajutorul tehnicilor didactice moderne care ne stau la dispoziție. Nu mai încape nici o îndo

ială că suprasolicitarea elevilor este contraindicată. La fel de dăunătoare estd și solicitarea insuficientă. Experiența arată că in cazul soliei tării organismului sub capacitățile lui reale apar semnele unei reduce funcționări a acestuia, constituin- du-se deprinderi care mai tîrziu cu greu pot fi remediate.f Așa se explică de ce, uneori, tineri bine dotați din punct de vedere fizic și intelectual obțin rezultate sub măsura posibilităților lor reale. Ținind seama de toate ac.estea, vom acorda o mai mare atenție realizării unui invățămint diferențiat, capabil să a- sigure valorificarea și dezvoltarea capacităților individuale și a înclinațiilor profesionale.O atenție mai mare se cuvine, in
cinema

• Portret cu ploaie: VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Oamenii rămin oameni: CA
PITOL — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20,30 , LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30
• Cianura și... picătura de ploaie: 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,13; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9;
11,15; 13.30; 15,43; 18; 20.15
• Trenul de Benares: BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;
20,30
• Revanșa: GRIVITA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
8.45; 11; 13,15; 15.30; 17.43; 20,
TOMIS — 9;. 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15
• Star: PATRIA — 9; 12,30; 16;
19.30, FAVORIT — 9; 12,15; 16;
19.15
• Ghinionistul : CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 19; 20. EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.13, FLAMURA — 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate i 
FLAMURA — 9.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : CENTRAL — 
9,13; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9,15; 10,45; 12,15; 13,45, Profetul, 
aurul și ardelenii — 13,30; 18; 20 : 
DOINA.
• Orchestra ambulantă : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Al treilea jurămlnt : AURORA
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, BU- 
ZEȘTI — 9; 12: 16; 19, GIULEȘTI
— 8,45; 11,15; 14; 16,43: 19.30.
• Evadatul : FESTIVAL — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30.
• Pasiența : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20.
• Fiul feței palide : GLORIA — 
9:11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30,
• Pentru patrie : FERENTARI — 
13.30; 19.
• Corsarul din Insulă : FLACA-
RA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.13, MUNCA — 9: 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Reportaj despre fericire : LIRA
— 15,30: 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul* * : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. 

noul an de învățămînt, situării elevului în centrul actului educațional, împreună cu organizațiile de pionieri și U.T.C. vom promova soluții care să permită elevilor o participare mereu mai activă la organizarea întregii vieți școlare, o creștere a răspunderii lor pentru destinele instituției în care se pregătesc. Valențe noi se cer a fi imprimate și contribuției părinților, familiei, la bunul mers al invățămintului. Depășind stadiul participării la asigurarea dezvoltării continue a bazei materiale (care își păstrează, desigur, pe mai departe întreaga valabilitate). comitetele cetățenești de părinți pot face mai mult pe linia sprijinirii școlii în educarea comunistă a tineretului, in formarea lui pentru viață și muncă. Părinții pot și e de dorit să cultive copiilor lor dragostea pentru învățătură, holărîiea de a-și însuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, de a se califica intr-o meserie utilă societății. La un nivei superior trebuie să se desfășoare și colaborarea instituțiilor de învățămînt cu unitățile economice care le patronează. Asigurarea bazei materiale, dotarea laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor la nivelul exigențelor actuale ale pregătirii forței de muncă, asigurarea cadrelor corespunzătoare pentru predarea disciplinelor tehnice și instruirea practică,' încheierea contractelor de producție și a convențiilor de colaborare multilaterală —- iată domenii principale ale unei conlucrări care să contribuie la ridicarea calității invățămintului, la educația comunistă a tineretului școlar.
Prof, emerit Ion DRAGU
Liceul de matematied-fizied 
„Ion Neculce" din București

• Curierii diplomatici roșii : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Accident : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Melodii, melodii : DACIA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Soarele alb al pustiului : COS
MOS — 10; 18; 20.
• Avaria : BUCEGI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Capcana din munți : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; J8; 20.
• Umbra păsării In zbor : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Septembrie : VIITORUL —
15,30; 17,45; 20.
• Plopii de la marginea satului : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre

Repartizarea absolvenților din promoția 1978Recent s-a încheiat repartizarea absolvenților din promoția 1978 a universităților și institutelor tehnice. Comisii constituite în acest scop au o- ferit tinerilor ingineri, economiști, profesori, geologi, fizicieni, arhitecți locuri de muncă, potrivit profesiunii îmbrățișate, în mari uzine și întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție. întreprinderi agricole de stat, institute de cercetare, instituții de invățămint. Printre proaspeții specialiști care fac acum primii pași in muncă se află aproape 10 000 absolvenți ai institutelor de invăță-
„Cianura și... picătura 

de ploaie“„Polițistele" se împart, la noi și aiurea, in citeva mari categorii. după cum regizorul preferă să mizeze : pe suspensul de tip spectaculos, pe cerebralitate. pe sondarea psiho- logiilor sau pe umor. Indiferent de formula aleasă, succesul la public e garantat, chiar și atunci cind filmul nu respectă regula jocului și pune cărțile pe masă, dezvăluind de la bun început „cine e asasinul" ca-n fascinantul serial cu Colombo.Ar fi nedrept totuși să credem că singur argumentul box-office- ului a hotărit reîntoarcerea lui Manole Marcus pe acest teren de mult cunoscut lui, întă de la Străzile au amintiri sau ciclul Departe de Tipperarry, Conspirația și Capcana, unde trama polițistă era ce-i drept doar suportul șl pretextul în evocarea înfruntărilor politice ale unor timpuri revolute. Pentru regizor Cianura și... picătura de ploaie a însemnat cu certitudine tentația de a sonda actualitatea zilelor noastre dintr-un unghi inedit : acela al terapiei sociale. O terapie realizată nu cu mijloacelg rebarbative ale didacticismului declarativ, ci învelind miezul moralizator sub pojghița lucitoare a anchetei de factură polițistă, pe care cu bună știință n-a pus-o sub semnul spectaculosului și nici al umorului, ci sub semnul unei cerebralități punctate ici și colo de psihologism. în numele acestui moralism infracțiunea este scoasă din clasicele tipare senzaționale și coborită la nivelul monoton al unei existente cotidiene de mărunt funcționar care „la serviciu venea primul și pleca ultimul", de casier chibzuit pînă la a-și nota in contul cheltuielilor domestice curente costul unui carton cu prăjituri. într-un asemenea context, de calmă banalitate, derapajul destinului unui om pe drumul vieții, devenit brusc alunecos, într-o bună zi, capătă rezonanțe infinit mai dramatice, capătă semnificația unei sinucideri 

cu efect decalat în timp : comiterea delapidării de către modestul casier (perfect distribuit Aurel Giu- rumia) este totuna cu o sinucidere morală iar ulterior, eliminarea lui fizică de către un complice cinic nu face decit să desăvîrșească prin crimă procesul de autodistrugere declanșat in acel moment de rătăcire.în Cianura și... picătura de ploaie, terapia socială nu vizează insă numai victima ci disecă rece, cu calm, ca la operațiile in plagă deschisă, mediul păsărilor de pradă — rareori prezent in filmele ro

mânești și atunci mai mult pe tonul glumeț al comediei cu ..băieți buni dar cu lipsuri" — mediul păpușilor de bar și al escrocilor strecurați în funcții mici sau in funcții de răspundere : ziua „tovarășul șef", noaptea „Tony", ziua semnind dezinvolt state de plată fictive, noaptea com- promițindu-și și mai adine partenerii de a- faceri prin proxenetism. Iată cum sub eticheta colorată de film polițist se ascunde de fapt o aspră și vehementă diatribă, un dureros avertisment, o a- cuză directă la adresa unor manifestări antisociale.Printr-o fină intuiție, regizorul nu a o- pus monotonei existențe a casierului un univers al distracțiilor frenetice. Dimpotrivă, peste eșantionul dellncvenților, lume interlopă sub aparențele celei mai depline onorabilități, plutește un aer de jalnică dezabuzare. Pină și nelipsita secvență de bar a oricărui film polițist e tratată în tonuri cenușii (surprinse în timpul unei repetiții, balerine obosite, nefardate- execută plictisite citeva mișcări greoaie), barul unde petrec sus- pecțil e Întunecos și posac, iar petrecerile

mînt tehnic, sector care trebuie să pună la dispoziția economiei naționale, în acest cincinal. 83 000 ingineri și subingineri. De asemenea, în cursul lunii octombrie vor fi repartizați in muncă circa 2 500 de medici de medicină generală, pediatri, stomatologi și farmaciști seria 1978.în acțiunea de repartizare, o atenție . deosebită s-a acordat satisfacerii cu prioritate a necesarului de cadril pentru județele și unitățile deficitare în privința specialiștilor cu studii superioare. (Agerpreș)

de la domiciliu mimează doar antrenul.Numai că, o dată premisele enigmei expuse, răceala tonului incepe să semene a uscăciune, iar jansenismul mizanscenei se explică mai curînd prin... comoditate. Ciudat, tocmai acum cind peliculelor românești Ii se reproșează fragilitatea dramaturgiei, ne aflăm în fața unui film la care dimpotrivă, scenariul, solid construit (Virgil Mogoș și Manole Marcus) nu e susținut de expresii cinematografică. Cu excepția micului dejun înfulecat in grabă printre bor- derouri și dosare, sau a cafelei din laboratorul spitalului, unde de fapt prezența comică a lui Marin Mo- râru dă greutate momentului, in rest interioarele sint la fel de impersonale, fie că e vorba de locuința casierului sau de birourile miliției. Decupajul, static, nu compensează structura bazată exclusiv pe -cuvint. Drama matrimonială a casierului, sugerată bineînțeles prin citeva replici, nu este exploatată pentru îmbogățirea psihologiei e- roilor, după cum excesul de pudoare în comentarea sentimentelor neutralizează forța unor conflicte secundare. Neutru ră- mine pină la urmă și spectatorul față de o asemenea realizare, corectă, extrem de corectă in fiecare compartiment al său (de la interpreți la imagine), dar care o- dată văzută alunecă din memorie precum picătura de ploaie de pe mantaua asasinului.Manole Marcus are în urmă peste două decenii de trudă pe o- gorul cinematografiei. E, cum s-ar spu- ne, un pilot de cursă lungă. O cursă la care participă mulți, dar în plutonul campionilor ajung și izbutesc să se mențină prea puțini. Cu toate accidentele de pe parcurs, Manole Marcus se numără totuși printre aceștia.
Manuela 
GHEORGHIU
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE BANGLADESH, 

ZIAUR RAHMAN
La pavilionul României de la Tîrgul internațional București

Primiri la Consiliul de Miniștri

Președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, și doamna Ziaur Rahman au vizitat in cursul dimineții pavilionul României din cadrul Tirgului internațional București.Vizita a Început cu standurile industriei construcțiilor de mașini, unde sint expuse mașipi-unelte cu comandă- program, aparatură tehnologică complexă, instalații și aparate de automatizare, calculatoare electronjpe, a- parate electrotehnice, produse care s-au bucurat de aprecierea unanimă a solilor poporului din Republica Populară Bangladesh.Discuțiile care au avut loc la fie*  care din standurile pavilionului au evidențiat calitățile produselor expuse, arătîndu-se, totodată, posibilitățile din ce in ce mai mari pentru export pe care le are astăzi industria noastră constructoare de mașini.

Municipalitatea orașului Bath a o- ferit un banchet in onoarea selecționatei divizionare, de rugbi a României, care se află in turneu in Marea Britanie. Luind cuvîntul. cu acest prilej, lordul primar al orașului Bath, K. Halloway, a arătat importanța a- cestui turneu, care constituie un răspuns la vizita efectuată în România, in acest an, de selecționata secunda a Angliei.K. Halloway s-a referit la vizita de stat în Marea Britanie a tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, arătînd că acest eveniment de importanță isto
La Gettysburg (Pennsylvania) au început Întrecerile celei de-a 32-a e- diții a campionatelor mondiale de haltere, la care ' participă 250 de sportivi din 38 de țări, printre care și România.Primul titlu de campion al lumii a fost cucerit de halterofilul sovietic Kanibek Osmonaliev, învingător la categoria muscă cu un total de 240 kg (105 kg plus 135 kg). Pe locurile următoare s-au clasat polonezul Ta

La standul locomotivelor diesel, diesel electrice și diesel hidraulice, șeful statului Bangladesh s-a interesat de performanțele tehnico-funcțio- nale ale acestora, precum și de posibilitățile de achiziționare a unor asemenea produse. în acest cadru, s-a evocat faptul că Bangladeshul. importă și utilizează cu bune rezultate locomotive diesel hidraulice, care au
Oaspeți ai oamenilor muncii din două mari unități industriale 

ale CapitaleiDupă acest prim contact cu realizările economiei noastre naționale, președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, și doamna Ziaur Rahman, precum și persoane oficiale din suita prezidențială au fost oaspeții colectivelor de muncă ale Combinatului de industrializare a lemnului de la Pipera și întreprinderii de confecții și tricotaje București.Solii poporului Republicii Populare Bangladesh au fost însoțiți de ge- neral-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Iosif Chivu. ambasadorul României în Bangladesh, și de alte persoane oficiale.După o scurtă prezentare a profilului celor zece fabrici din cadrul combinatului, făcută de Florin Cris- tescu, directorul general al Centralei industriale de prelucrare a lemnului, oaspeții au vizitat Fabrica de mobilă nr. 5, secția de plăci înnobilate și expoziția permanentă de mobilă a combinatului. Președintele Ziaur Rahman â avut, astfel, prilejul să cunoască nemijlocit experiența românească în domeniul prelucrării lemnului, domeniu in care Republica Populară Bangladesh este
Primirea șefilor misiunilor diplomatice și a reprezentanților 

organizațiilor internaționale acreditați in țara noastrăîn cursul după-amiezii de joi, președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, și doamna Ziaur Rahman au primit, la Palatul din Piața Victoriei, pe șefii misiunilor diplomatice și pe reprezentanții organizațiilor internaționale a-
în cursul dimineții de joi, președintele Republicii Populare Bangladesh. Ziaur Rahman, aflat in vizită oficială de prietenie in țara noastră, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat tovarășii general-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, Gheorghe Dumitru, vicepreședinte al Consiliu-
Președintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, s-a în- tîlnit, joi, cu Paul Nțculescu, viceprlm-ministru, ministrul finanțelor, și Angelo Miculescu, viceprim- ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare.De asemenea, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut o
Deschiderea stagiunii 
formațiilor muzicale 

ale Radioteleviziunii în Studioul din str. Nuferilor a avut loc joi seara deschiderea celei de-a 50-a stagiuni a formațiilor muzicale ale Radioteleviziunii. Concertul inaugural a fost susținut de Orchestra simfonică și Corul Radioteleviziunii, dirijate de Iosif Conta, care au interpretat Cantata patriei de Dan Voiculescu, în primă audiție, lucrare distinsă cu Premiul Uniunii compozitorilor, și Simfonia a IX-a in re minor de Beethoven. Soliști au fost Emilia Petrescu, Edith Simon, Ionel Voineag, Ionel Pantea și Ion Budoiu. 

dat un bun randament. Președintele Rahman s-a interesat de posibilitățile României de a livra vagoane de cale ferată, precum și mijloace de transport în comun. Totodată, el a subliniat faptul că, în cadrul bunelor relații de colaborare cu România, Republica Populară Bangladesh achiziționează din țara noastră mașini utilitare, produse chimice, în special îngrășăminte, uleiuri minerale și diverse scule necesare industriei sale textile.In timpul vizitei au fost evidențiate, de asemenea, posibilitățile largi de colaborare care există în privința tractoarelor și mașinilor agricole, știut fiind faptul că în economia Republicii Populare Bangladesh agricultura deține un rol important. în acest cadru, au fost prezentate variate tipuri de tractoare, dintre care unele lucrează în Bangladesh, combine de recoltat cereale, excavatoare de diferite capacități, precum și familia de autobasculante românești folosite la lucrările de șantier.Președintele Ziaur Rahman a avut, și aici, cuvinte de inaltă apreciere pentru realizările industriei noastre, pentru nivelul atins de România în domeniul construcțiilor de mașini,, ca 

interesată, date fiind importantele sale resurse fbrestiere.Președintele Republicii Populare Bangladesh și doamna Ziaur Rahman au vizitat apoi întreprinderea de confecții și tricotaje București, unde au fost salutați de Nicolae Lnea, prim-adjunct al ministrului industriei ușoare. Pe parcursul vizi tei in unele secții de bază ale întreprinderii, directorul general al Centralei industriei confecțiilor, Iosif Steinbach, le-a vorbit oaspeților despre dezvoltarea acestei unități de bază a industriei ușoare românești, subliniind preocuparea continuă a colectivului pentru sporirea și diversificarea producției, pentru ridicarea calității produselor, din care o mare parte sînt solicitate la export.în timpul vizitei, președintele Republicii Populare Bangladesh și doamna Ziaur Rahman au apreciat varietatea confecțiilor realizate ae întreprinderea bucureșteană, linia lor modernă.Pe întregul parcurs al vizitelor, sute de muncitori și muncitoare au aclamat cu căldură pentru prietenia dintre cele două țări, exprimîndu-și satisfacția față de dialogul rodnic lă nivel înalt dintre România și Ban

creditați în țara noastră, împreună cu soțiile.Președintele Republicii Populare Bangladesh s-a întreținut’ într-o atmosferă cordială cu diplomații pre- zenți.La primire au fost de față $tefan 
Depunerea unei coroane delui popular al municipiului București, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Iosif Chivu, ambasadorul țârii noastre in Bangladesh, generali și ofițeri ai forțelor noastre armate.Au luat parte, de asemenea, persoane oficiale din Republica Populară Bangladesh care 11 însoțesc pe înaltul oaspete în vizita sa în țara noastră.

intilniri de lucruîntrevedere cu Shamsul Huq, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Pană, ministrul muncii, s-a intîlnit cu Shah Azizur Rahman, ministrul muncii și bunăstării industriale, iar Vasile Patllineț, ministrul minelor, petrolului și geologiei, a purtat discuții cu A. Z. M. Enayatullah Khan, ministrul petrolului și resurselor minerale.
PRESTĂRILE DE SERVICIIComuna Teiuș, județul Alba, se pregătește pentru statutul de centru urban. înfățișarea comunei, dezvoltarea sa economică conferă localității virtuți orășenești. Rețeaua unităților prestatoare de servicii este de pe acum la nivelul orașului. „Valoarea prestațiilor de servicii pe locuitor este de aproape 800 lei. ne-a relatat Viorel Țîrău, președintele cooperativei „Meșteșugarul" din localitate. Din acest punct de vedere ocupăm primul loc pe județ". Aflăm, în continuare, că 'a Teiuș cooperația meșteșugărească oferă cetățenilor numeroase servi

și la standul industriei aeronautice, unde au fost discutate posibilitățile achiziționării de elicoptere și avioane utilitare produse de țara noastră.Același interes a fost manifestat față de mașinile de calcul, instalațiile și aparatura de conducere automată a proceselor tehnologice. Dînd o înaltă apreciere realizărilor obținute de specialiștii români din Industria electronică și electrotehnică, președintele Rahman a subliniat că experiența dobîndită de țara noastră in acest domeniu de virf al construcțiilor de mașini este deosebit de valoroasă pentru țările aflate în curs de dezvoltare.Vizita șefului statului Bangladesh s-a încheiat la standurile utilajelor industriei alimentare, unde sînt expuse linii tehnologice pentru prelucrarea și conservarea .laptelui și pentru panificație, produse care prezintă un deosebit interes pentru oaspeți, avînd în vedere că în acest domeniu Republica Populară Bangladesh are mare nevoie de asistență tehnică.La plecare, președintele Ziaur Rahman șl soția au adresat organizatorilor expoziției, specialiștilor români calde felicitări pentru realizările obținute și le-au urat noi succese.

gladesh, dialog menit să deschidă noi perspective de dezvoltare, pe multiple planuri, relațiilor de colaborare bilaterală, in interesul reciproc al popoarelor din România și Bangladesh, ai cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
★Doamna Ziaur Rahman a făcut joi o vizită la Consiliul Național al Femeilor, unde a avut o întrevedere cu Ana Mureșan, președinta Consiliului Național, și cu alte membre ale Biroului C.N.F.Cu acest prilej s-a realizat tin schimb reciproc de informații cu privire la preocupările femeilor din România și Bangladesh și rolul a- cestora în viața politică, economică și socială.După-amiază, doamna Ziaur Rahman, însoțită de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a vizitat Muzeul colecțiilor de artă.Semnînd in cartea de onoare, doamna Ziaur Rahman și-a exprimat satisfacția de a fi cunoscut noul așe- zămînt de cultură bucureștean, păstrătorul atîtor valori de artă românească și străină, apreciind, totodată, grija de Care se bucură în România creatorii și operele lor.

Andrei, ministrul afacerilor externe, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului.Au fost prezente persoanele oficiale din Republica Populară Bangladesh care îl însoțesc pe președintele Ziaur Rahman in vizita oficială de prietenie in țara noastră.
floriO gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bangladesh.După depunerea coroanei de flori s-a păstrat un moment de reculegere și s-a vizitat rotonda monumentului.La sfirșitul solemnității, președintele Republicii Populare Bangladesh a primit defilarea gărzii de onoare.

în cadrul întrevederilor au fost examinate probleme ale dezvoltării colaborării și cooperării dintre cele două țări, în diverse domenii, în spiritul înțelegerilor convenite de președinții Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bangladesh.
ÎN VIITORUL ORAȘ TEIUȘcii : croitorie, reparații de încălțăminte, reparații radio-TV, obiecte de uz casnic, tîmplărie etc. Pentru populație se realizează diverse prefabricate din beton, se produc var, mobilă tradițională. Iată și cum se dezvoltă prestațiile de servicii : în centrul comunei de astăzi, orașul de miine. s-a construit un complex meșteșugăresc modern la care se fac ultimele pregătiri in vederea inaugurării. Aci își vor desfășura activitatea diverse unități : frizerie-coal'ură, ateliere de tricotaje, croitorie, confecții, lenjerie etc. (Publicitate).

Tovarășul Cornel Burtică, vlceprim- ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, joi. o întrevedere cu Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, ministrul relațiilor economice externe, care face o vizită in țara noastră.în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul intilnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, au fost abordate probleme privind dezvoltarea și diversificarea în continuare a relațiilor de colaborare și cooperare economică dintre România și R.P.D. Coreeană.La întrevedere a participat Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au luat parte Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, persoane oficiale care îl însoțesc pe ministrul coreean.
★Joi după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul

Sosirea unei delegații economice 
din Republica Populară ChinezăJoi la amiază a sosit în Capitală o delegație din Republica Populară Chineză, condusă de Ciou Zi-gien, ministrul industriei construcțiilor de mașini numărul unu, care face o vizită de lucru în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășul loan Avram, ministrul industriei con

Semnarea unui acord intre Banca Română de Comerț Exterior « 
si un consorțiu de bănci din Marea BritanieRecent a fost semnat la Londra un acord prin care Banca Română de Comerț Exterior a contractat un împrumut în sumă de 300 milioane dolari, acordat de un consorțiu de bănci condus de către Barclays Bank International, Londra.împrumutul este pe o durată de

CronicaLa cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc joi seara gala filmului din R. D. Germană, cu lung- metrajul artistic „Drum fără întoarcere". Manifestarea a fost organizată cu prilejul celei de-a\ 29-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane. Realizat în regia lui Roland Graf, filmul este inspirat din actualitatea zilelor noastre. Juind in dezbatere probleme sociale majore.La spectacolul de gală au luat parte Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public, precum și delegația de cineaști din R.D.G. aflată cu acest prilej în țara noastră.De asemenea, au fost de față Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
♦Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Zilei Armatei populare cehoslovace, atașatul militar și aero al R.S. Cehoslovace la București, gene-

vremea
Timpul, probabil pentru zilele de

8 și â octombrie. Tu țară: Vremea se 
va răci ușor mai ales în regiunile din 
nordul țării. Cerul va Ii schimbător, 
înnorări mai accentuate se vor produce 
în Oltenia, Muntenia, Transilvania, Ma
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ÎN CÎTEVA RÎNDURIIn onoarea selecționatei divizionare de rugbi 

a României aflate in turneu in Marea Britanie

Campionatele mondiale de haltere

comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe Manfred Lennings, președintele Concernului G.H.H., din R.F. Germania.Au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării și cooperării dintre firmele aparținind acestui concern și Întreprinderi românești de comerț exterior.
★Tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit, joi, pe Gabriel Hauge, președintele băncii americane „Manufacturers Hanover Trust Company", care a făcut o vizită în tara noastră. De asemenea, oaspetele american a avut întrevederi cu membri ai conducerii Băncii Naționale a Republicii Socialiste România șl Băncii Române de Comerț Exterior.în cadrul convorbirilor au fost abordate aspecte referitoare la dezvoltarea relațiilor financiar-bancare, între organizațiile românești de resort și compania americană., (Agerpres)

strucțiilor de mașini, de alte persoane oficiale.în aceeași zi au început convorbirile dintre cei doi miniștri, în cadrul cărora au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării bilaterale în domeniul construcțiilor de mașini.A fost prezent Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București.

8 ani, rambursabil începînd din anul al cincilea. Marja la dobîndă este de 0,625 la sută pe an pentru primii 3 ani și 0,75 la sută pe an pentru următorii 5 ani.împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea unor proiecte privind dezvoltarea economică din România.
zileiral-locotenent ing. Ștepan Romo- cusky, a oferit joi seara un cocteil.Au participat general-colonel Vasile Ionel, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați militari acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

★La sediul sucursalei din București a băncii „Manufacturers Hanover Trust Company" a avut loc o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale. Agenției române de presă — Agerpres și Radioteleviziunii. precum și corespondenți _ ai presei străine. Cu a'cdât prilfej.'Căbrîeî*  Hauge a prSzeff- tat unele aspecte privind activitatea filialei din București a băncii, colaborarea actuală și în perspectivă pe plan financiar-bancar șl comercial dintre România și S.U.A.După-amiază, președintele băncii „Manufacturers Hanover Trust Company" a părăsit Capitala. (Agerpres)
ramureș și nordul Moldovei, unde vor 
cădea ploi de scurtă durată, în rest 
ploile vor fi izolate. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar cele maxime 
între 10—20 de grade, în zona de munte, 
la peste 1 800 de metri, lapoviță și nin
soare. In București: Vreme în răcire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vint mo
derat. Temperatura in scădere ușoară.

rică în cronica relațiilor româno-bri- tanice a deschis largi perspective dezvoltării și diversificării raporturilor dintre cele două țări, pe diverse planuri, precum și în domeniul sportului. Lordul primar K. Halloway a subliniat apoi că turneul selecționatei divizionare de rugbi din România va contribui și mai mult la strîngerea relațiilor sportive dintre cele două țări, la întărirea prieteniei româno- britanice.
★în continuarea turneului pe care-1 Întreprinde în Marea Britanie. rugbiș- tii români vor juca sîmbătă cu Gloucester, campioana Angliei, 

deusz Golik — 237,500 kg și cubanezul Francisco Căsamayor — 230 kg.La categoria cocoș, medalia de aur a fost ciștigată de Daniel Nunez (Cuba) — 260 kg (117,500 kg plus 142,500 kg), urmat de Marek Severyn (Polonia) și Kenkichi Ando (Japonia) — ambii cu cite 252,500 kg.Astăzi intră în concurs și sportivii români Constantin Chiru (categoria pană), Ion Buta și Virgil Do- ciu (categoria ușoară).

Din viața partidelor 
comuniste și muncitorești 
Proiectul de program 

al P. C. GermanUltimul congres al Partidului Comunist German, din 1978, a trasat conducerii P.C.G. sarcina de a elabora proiectul unui nou program, care, după ce a fost supus spre dezbatere organizațiilor de partid, urmează să fie prezentat la cel de-al IX-lea Congres, convocat pentru 20—22 octombrie a.c. Redăm mai jos o sinteză a acestui proiect.In prima parte a programului, intitulată „Partidul Comunist German este partidul revoluționar al clasei muncitoare din Republica Federală Germania", se subliniază că preocuparea de bază a P.C. German este aceea de a reprezenta și satisface interesele marii majorități a poporului — ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității și ale celorlalți oameni ai muncii. El acționează conform principiului : totul pentru oamenii muncii, pentru dreptul lor la securitate socială, democrație, libertate și pace. P.C.G. s-a născut din lupta de peste o sută de ani a mișcării muncitorești germane împotriva exploatării capitaliste și asupririi, împotriva militarismului și războiului și păstrează moștenirea progresistă a poporului german, a marilor ginditori umaniști, tradițiile luptei sale pentru progres social. Proiectul relevă câ P.C.G. acționează perseverent în direcția restabilirii unității de acțiune a clasei muncitoare și a realizării unei alianțe largi a tuturor păturilor populației asuprite și exploatate. EI se pronunță pentru colaborarea tuturor forțelor democratice, pentru a pune poporul muncitor în situația de a înfăptui o cotitură în direcția progresului democratic și social.în continuare, proiectul arată că țelul de nestrămutat al P.C.G. este so- cialjsmul. A ciștiga de partea acestui țel majoritatea poporului, a pregăti clasa muncitoare, toți oamenii muncii in acest scop este sarcina principală a P.C.G. Ca parte componentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, P.C.G. acționează pentru întărirea unității partidelor comuniste, pentru consolidarea alianței cu alte forțe revoluționare progresiste și iubitoare de pace ale lumii contemporane.Proiectul trece apoi în revistă caracteristicile epocii noastre, evidențiind creșterea continuă a rolului mișcării muncitorești, al mișcărilor democratice și progresiste, al luptei de eliberare națională a popoarelor. Referindu-se la politica de coexistență pașnică dintre state cu orîndulri sociale diferite, proiectul de program relevă că aceasta impune respectarea inviolabilității granițelor statelor, a suveranității lor, integritatea teritorială și egalitatea in drepturi, renun
Deschiderea noului an academic postuniversitar 

cu tema „Populația și dezvoltarea social-economică“Joi dimineață a avut loc la Centrul demografic O.N.U.-România — CEDOR — deschiderea celui de-al patrulea an academic, postuniversitar, cu tema „Populația și dezvoltarea ’sdtisn-dCoiioriîîSi", dSStinat cadrelor din țări în curs de dezvoltare, inclusiv România.Timp de nouă luni, economiști, sociologi, demografi, medici, geografi, planificatori și alți specialiști din Algeria, Benin. Burundi, Congo, Guineea, Iran. Senegal, Siria. Zair și România vor aborda multiplele relații dintre populație și mediu, educație, sănătate, urbanizare, dezvoltare rurală, planificare și alte aspecte ale dezvoltării social-economice in interdependență cu evoluția fenomenelor , demografice.După cuvîntul inaugural rostit de Olimpia Solomonescu, președinta Comisiei naționale de demografie, Ferdinand J.C.M. Rath, directorul CEDOR, și-a exprimat, în , alocuțiunea sa, profunda recunoștință față de tot ceea ce guvernul român a făcut și continuă să facă pentru rea

• La Manila s-au încheiat întrecerile din cadrul grupelor preliminare ale campionatelor mondiale masculine' de baschet. Iată ultimele rezultate înregistrate : Iugoslavia — Canada 105--95 (55—47) ; Cehoslovacia — Republica Dominicană 82—81 (44—44) ; Coreea de Sud — Senegal 86—84 (36—33) ; Brazilia Porto Rico 100—88 (53-43) ; Italia — R.P. Chineză 125—95 (60—49).După o zi de repaus, campionatul va continua cu turneul final la care participă echipele U.R.S.S. (deținătoarea titlului). Iugoslaviei, Canadei. Braziliei, Italiei, S.U.A., Australiei și Filiplnelor.Celelalte 6 echipe își vor disputa turneul pentru locurile 9—14.• Continuindu-și turneul în Marea Britanie, reprezentativa de rugbi a Argentinei a evoluat la Leeds în compania unei selecționate locale. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 20—6 (7—0).• în etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Ungariei, echipa Hon- ved Eudapesta, viitoarea adversară a formației Politehnica Timișoara în „Cupa U.E.F.A.", a pierdut cu scorul de 1—2 (1—1) jocul susținut cu echipa Vasas.• în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Europa, echipa de fotbal „Cosmos" din New York a 

țarea la amestecul în treburile interne, ca și obligația de a reglementa problemele internaționale litigioase exclusiv prin mijloace pașnice. P.C.G. acționează pentru ca Republica Federală Germania să-și aducă contribuția activă la asigurarea păcii. Ia adincirea procesului destinderii și la realizarea dezarmării. Un rol important in dezvoltarea relațiilor dintre topte statele și popoarele europene ii constituie Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, care trebuie aplicat ca un tot unitar. P.C.G. se pronunță pentru măsuri de dezangajare militară. Prioritate are interzicerea dezvoltării producției, depozitării și folosirii armelor nucleare și a celorlalte arme de distrugere in masă.După ce se referă la caracteristicile fundamentale și la trăsăturile societății socialiste, programul abordează problema unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice. în lupta pentru unitatea de acțiune, P.C.G. acordă o importanță decisivă acțiunii comune a comuniștilor și social-democraților. curentele principale ale mișcării muncitorești in R. F. Germania. P.C.G. dorește raporturi tovărășești, de deplină încredere, cu membrii, susținătorii și organizațiile social-democrate. P.C.G. se pronunță pentru discuții sincere, deschise intre comuniști și social- democrați. Cea mai bună cale pentru realizarea unității de acțiune este lupta comună a comuniștilor și so- cial-democraților la locul de muncă — in uzine, sindicate etc.în ultima sa parte, proiectul subliniază că P.C.G. acționează . pentru aplicarea creatoare a învățăturii lui Marx, Engels și Lenin la condițiile concrete ale R.F.G., adueîndu-și in felul acesta contribuția la îmbogățirea tezaurului gindirii mișcării muncitorești internaționale. P.C.G. acționează întotdeauna în spiritul internaționalismului proletar. Fiecare partid comunist își elaborează independent politica sa ; el poartă răspunderea în fața propriei clase muncitoare si națiuni. P.C.G. unește in politica sa activitatea pentru cauza poporului muncitor din propria țară cu sprijinul solidar acordat luptei forțelor progresiste din întreaga lume.

lizarea acestui proiect pe care l-a întreprins in colaborare cu Națiunile Unite. „Contribuția sa umană și financiară garantează în mare măsură SUccesui eforturilor noastre. Sprijinul comisiei naționale de demografie a României și grija sa pentru reușita CEDOR constituie, de asemenea; pentru noi, surse continui de încurajare."La festivitatea de deschidere au participat și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice și cercetători de la instituții de învățătnînt superior din București.Au fost prezenți Roger Polgar, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în România, Audun Ofjord, directorul a.i. al Centrului european al U.N.E.S.C.O. pentru învățămîntul superior, și Abdel Salam Dajani, directorul Centrului de informare al Organizației Națiunilor Unite.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați in tara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

susținut un meci cu formația A.E.K. Atena pe care a invins-o cu scorul de 5—3, după ce la pauză gazdele conduceau cu 2—1. Golurile acestei partide, la care au asistat peste 20 000 de spectatori, au fost înscrise de Chinaglia (3), Seninho și Tueart, respectiv Mavros (3).• Turneul internațional de tenis de la Madrid a continuat cu partidele din turul II, în care cehoslovacul Jan Kodes l-a întrecut cu 7—6, 6—4 pe campionul spaniol Manuel O- rantes, iar Balasz Taioczy (Ungaria) a dispus cu 1—6, 6—0, 6—2 de Paolo Bertolucci (Italia).Alte rezultate : Flbak (Polonia) — Eriksson (Suedia) 6—2, 6—2 ; Baraz- zutti (Italia) — Kary (Austria) 7—6, 6—1 ; Slozil (Cehoslovacia) — Soler (Spania) 7—5, 6—1 ; Zednik (Cehoslovacia) — Velasco (Columbia) 4—6, 6—2. 6—2 ; Clerc (Argentina) — Yca- za (Ecuador) 7—5, 6-4 ; Fillol (Chile) — Vazquez (Spania) 7—6, 6—3 ; Smid (Cehoslovacia) — Goven (Franța) 6—2, 6—2.• Cea de-a 29-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah de la Baguio (Filipine), dintre marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korclnoi, a fost amînată din nou, de data aceasta din cauza îmbolnăvirii șalangerulul. Scorul, după cum șe știe, este de 5—3 in favoarea lui Karpov.
• UN DIAMANT 

PENTRU VENUS. Una din navele americane „Pionnier" urmează să depună pe solul planetei Venus un diamant de 13 carate. Nava spațială cu această misiune transportă 4 sonde și va pătrunde la începutul lunii decembrie in atmosfera supraîncălzită, a Luceafărului, sfărimin- du-se apoi de solul planetei. Cu ocazia recentului congres internațional de . astronautică, directorul programului a explicat că diamantul a fost ales ca „mesager" de pe Pămînt, întrucît este singurul material capabil să reziste la temperaturile și presiunile existente pe planeta Venus.

• TRANDAFIR FĂRĂ 
SPINI. Realizarea aparține unui botanist din orașul Seppen- rade (R.F.G.). Acest „unicat" vine să încununeze o activitate de 20 de ani dedicată înnobilării trandafirilor ; astfel, botanistul vest-german a obținut peste 700 de încrucișări in grădina sa destinată exclusiv rozelor. Ultima realizare, trandafirul fără spini, a făcut senzație in rindul specialiștilor.
• POD FEROVIAR - 

MONUMENT ISTORIC. Cel mai vechi pod feroviar din Europa, viaductul de la Ivancice, din apropiere de Brno (Cehoslovacia), a fost declarat monument istoric, urmînd a se bucu

ra de atenția și îngrijirile corespunzătoare, Podul, utilizat fără întrerupere de mai bine de un secol, se arcuiește la 42 metri înălțime deasupra rîului Jihlava. El are o lungime de 373,5 metri și este susținut de 5 piloni metalici. Pentru realizarea acestei remarcabile construcții au fost necesare 1 444 tone de fier. Astăzi, viaductul este dublat de un alt pod modern, din beton armat.
• „CINECITTA" LA 

STRIMTOARE. toate marile sale succese internaționale din 1978 (festivalurile de la Cannes, Montreal ș-a.), filmul italian se află într-o situație critică. Cauza : dificultățile economice. Inflația și șomajul se resimt acut și în domeniul cine-

ETUTINJmatografiei. Din pricina costurilor de realizare tot mai ridicate, producția de filme a scăzut anul trecut aproape la jumătate, iar pentru anul in curs se prevede o nouă reducere. Faimoasa cetate a filmului „Cinecitta", cu cele 9 studiouri ultramoderne și mulțimea de angajați, este principala victimă a acestei grave situații ; in septembrie, aici s-a turnat doar un singur film, iar cei care vin încă vlsind să se lanseze în vreun film se aleg cu dezamăgiri.
• CENTRALA SOLA

RĂ EXPERIMENTALĂ. La

■ITargassonne, în sudul Franței, a fost pusă piatra de temelie a centralei solare experimentale „Themis". Obiectivul, a cărui construcție a fost hotărîtă in 1975, urmează să intre în funcțiune la sfirșitul anului 1981. în perioadele de maximă radiație solară în locul respectiv, centrala va avea o capacitate de 3 000 ds kilowați. Centrala „Themis" va cuprinde numeroase oglinzi amplasate astfel incit să reflecte razele Soarelui spre vîrful unui turn, pe care se vor afla instalații capabile să Înmagazineze căldura rezultată din convergența razelor reflectate șl să asigure,

totodată, ciclul termodinamic final. Suprafața ocupată de ansamblul construcției va fi de 5 hectare, oglinzile vor avea o suprafață totală de 17 500 metri pătrați, iar înălțimea turnului va fi de 80 de metri.
• REVISTA „LIFE" 

REAPARE. Zilele acestea a fost înregistrată în S.U.A. reapariția revistei „Life". Cunoscutul magazin ilustrat, lansat in 1936, fusese scos din circulație cu 6 ani în urmă, datorită unor dificultăți financiare. în noua versiune, „Life" va apărea lunar (anterior fusese săptămînală), publicația urmînd să-și păstreze însă profilul tradițional, axat pe o bogată ilustrare fotogra

fică a temelor abordate. Subiectul nr. 1 pe care îl are in a- tenție acest prim număr este „zborurile cil aerostatele".
• NAVĂ DEPO- 

LUANTĂ. Pe linia căutării unei soluții eficiente de combatere a „mareei negre", constructorii de nave vesț-germani au realizat modelul unui . vas extrem de ingenios : corpul său se poate desface, precum acele unui compas, intr-un unghi de pînă la 65 grade, al cărui virf îl constituie pupa (vezi schița). Nava înaintează cu deschiderea spre porțiunea poluată și, datorită avansării vasului, țițeiul se scurge spre pupă, unde este absorbit șl pompat în cală. Eficiența ambarcațiunii este spori

tă prin posibilitatea transbordă- rii continue a țițeiului „recoltat" în calele unor vase însoțitoare, în acest fel, în 24 de ore vaporul depoluant poate curăța suprafața mării de 15 000 tone țiței. Apa absorbită este deversată din nou în mare, nu înainte însă, de a fi epurată de orice urmă de țiței.
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

„Sint necesare pregătiri adecvate pentru a asigura succesul 
viitoarei sesiuni speciale a 0. N. II. consacrate făuririi 

unei noi ordini economice internaționale"
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — De la trimisul special N. Plo- 

peanu : Soluționarea conflictelor pe calea pașnică a tratativelor politice, 
înfăptuirea dezarmării, instaurarea unor relații mai drepte intre state 
și eradicarea colonialismului au fost principalele teme care s-au desprins 
din intervențiile reprezentanților statelor care au luat cuvintul in ședin
țele de miercuri ale Adunării Generale a O.N.U.M’hamed Boucetta, ministrul marocan de stat pentru afaceri externe și cooperare, a arătat că in zilele noastre continuă să se recurgă la folosirea forței șl la amenințări cu forța, la dominație și exploatare. In ceea ce privește țările de pe continentul african, a continuat vorbitorul, acestea nu au nevoie de confruntări și războaie, ci vor să fie lăsate să-și vindece rănile provocate de îndelungata eră a exploatării și colonialismului, să-și făurească și să-și consolideze independența. Este necesar ca problemele africane să fie soluționate de africani, a spus el. Vorbitorul s-a pronunțat în continuare pentru trecerea la înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a celei nucleare.Amir Khosrow Afshar Ghassem- lou, ministrul de externe al Iranului, a arătat că dezarmarea, deziderat vital al popoarelor, trebuie să înceapă cu încetarea cursei înarmărilor nucleare și reducerea stocurilor de arme de exterminare in masă. Este nevoie să se adopte măsuri concrete în direcția dezarmării pentru ca po

Agravarea situației din Liban
• Apel presant pentru încetarea ostilitățilorBEIRUT 5 (Agerpres). — în capitala Libanului, luptele dintre unități ale Forței arabe de descurajare și milițiile „Falangelor libaneze" au continuat joi, pentru a cincea zi consecutiv, iar duelurile de artilerie au sporit în intensitate, îndeosebi în suburbiile de est ale Beirutului — relatează agențiile internaționale de presă. Ostilitățile s-au extins și asupra unor localități montane din jurul capitalei. Lupte din cele mai violente au fost semnalate în apropierea cartierului Quarantaine. Mai multe obuze au atins Palatul prezidențial, provocînd rănirea a șase persoane din garda șefului statului. Depozite de carburanți din sectorul de est al orașului au fost incendiate, iar unele curse aeriene au fost suspendate, deși aeroportul continuă să fie deschis, relatează agenția France Presse.în cartierele șl zonele afectate de ostilități se resimte o lipsă acută de apă și alimente, spitalele și-au încetat practic activitatea, multe dintre ele fiind avariate au devenit improprii pentru a acorda asistență persoanelor rănite.Potrivit postului de radio „Vocea Libanului", numai într-o singură zi s-au înregistrat peste 700 morți și

Componența noului guvern 
egipteanCAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo a fost dată publicității componența noului guvern al Republicii Arabe Egipt, condus de Mustafa Khalil. Din noul cabinet fac parte 32 de miniștri, dintre care 20 sint noi. Fekry Makram Ebaid a fost numit in funcția de vicepremier însărcinat cu problemele Adunării Poporului (parlamentul), portofoliul Apărării și Pro

■tal.a ÎNTĂRIREA SOLIDARITĂȚII
TUTUROR FORȚELOR DEMOCRATICE

-condiție a soluționării problemelor acute economico-socialeReluarea activității politice parlamentare in Italia a coincis cu o amplă și susținută dezbatere, care a antrenat majoritatea partidelor componente ale „arcului constituțional", precum și organizațiile sindicale. Temele acestei dezbateri, aflată în prezent în plină desfășurare, gravitează în jurul prfiiectului de plan economic pe termen mijlociu, prezentat la ipceputul lunii trecute de ministrul finanțelor, al aspectelor luptei împotriva terorismului, problemei perspectivelor actualei formule de guvernare, bazată pe colaborarea dintre toate forțele democratice din țară.Pornind de Ia dificultățile economiei italiene (deficitul cronic al cheltuielilor publice, șomajul in continuă creștere și scăderea investițiilor productive), „planul Pandolfi" (după numele autorului său) propu; ne un șir de măsuri mergind de la limitarea cheltuielilor publice și blocarea salariilor pină la inițierea u- nei lupte susținute contra evaziunilor fiscale — ceea ce ar fi de natură să ducă la creșterea investițiilor, îndeosebi în regiunile din sudul țării, și la asigurarea, in următorii trei ani, a circa 600 000 noi locuri de muncă. Deși au manifestat in general receptivitate față de proiectul de plan, forțele politice și sindicale au cerut totuși guvernului precizări in legătură cu sacrificiile care se cer păturilor de oameni ai muncii. Partidele comunist și socialist au solicitat instaurarea unui raport mai strîns între politica financiară și politica de investiții. La rîndul lor, organizațiile sindicale au insistat asupra necesității creării de noi locuri de muncă, arătînd carențele existente din acest punct de vedere in proiectul de plan.Discuțiile de pînă acum dintre guvern, pe de o parte, partidele politice, organizațiile sindicale și patronat. pe de altă parte, au permis completarea unora din lacune. După părerea observatorilor, unele date privind evoluția situației economice par să pledeze in favoarea acțiunii gu

poarele să se simtă mal în siguranță, a spus vorbitorul.Arătînd că situația din lume continuă să fie încordată, datorită încercărilor de împărțire și reîmpărțire a lumii în sfere de influență, pentru obținerea de piețe de desfacere și surse de materii prime, ministrul de externe al R.P.S. Albania, Nesti Nașe, s-a pronunțat pentru întărirea unității popoarelor în scopul înfăptuirii dezarmării, păcii și securității internaționale.„Economia mondială continuă să se afle în încorsetarea unei crize endemice ; țările occidentale bogate se află în recesiune, iar multe țări sărace se găsesc într-o situație dezastruoasă", a declarat Agha Sliahi, consilier pentru problemele externe al președintelui Pakistanului, care a subliniat necesitatea trecerii la măsuri hotărîte în direcția făuririi noii ordini economice mondiale.Nguyen Duy Trinh, viceprim-mi- nistru și ministrul afacerilor externe al R.S. Vietnam, a arătat că țara sa, împreună cu alte țări din Asia de 

răniți în rîndurile populației civile ; peste 20 000 apartamente au fost grav avariate de obuzele de artilerie.Președintele Libanului, Elias Sarkis, și-a continuat joi contactele cu diferite personalități pentru a pune capăt vărsărilor de sînge.
★NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate, Jacques Leprette (Franța), au lansat un apel presant pentru încetarea ostilităților din Liban. Autorii inițiativei își exprimă „preocuparea profundă în legătură cu marile pierderi de vieți omenești și caracterul masiv al distrugerilor" provocate de „ciocnirile violente" ce au loc de mai mult timp în regiunea Beirutului. Ei subliniază necesitatea stringentă „de a se pune capăt fără întirziere actelor de violență, pentru instaurarea u- nei încetări durabile a focului și revenirea la pace".Consiliul de Securitate a avut în ultimele zile consultări neoficiale în legătură cu agravarea situației din Liban, informează agenția France Presse.

ducției Militare a fost atribuit generalului Kamal Hassan Aii, Butros- Ghali îndeplinește în continuare funcția de ministru de stat pentru afacerile externe, iar Abdel Latif El- Sayeh conduce Ministerul Economiei, Comerțului Exterior și Cooperării Economice. Membrii noului cabinet au depus joi jurămintul în fața președintelui Anwar El-Sadat.

vernului. Astfel, balanța de plăți a înregistrat in luna august un excedent record de 1 415 miliarde de lire, ritmul inflației s-a menținut la a- celași nivel, iar producția industrială a crescut cu 4.7 la sută în raport cu vara anului trecut. Totuși șomajul — acest „punct negru" al vieții economico-sociale, după expresia u- nui ziar torinez — afectează peste 1 700 000 de persoane, dintre care mai bine de două sute de mii s-au adăugat numai în ultimele luni. In afară de aceasta, la orizont se află campania, care se anunță a nu fi deloc simplă, de reînnoire a contractelor de muncă a peste 5 milioane de oameni ai muncii.Dacă „dosarul, economic" și îndeosebi modul de depășire a dificultăților din acest domeniu intrunește, cu unele rezerve, consensul majorității forțelor politice, nu la fel se prezintă lucrurile in ce privește problemele legate de combaterea terorismului. Reluarea activității parlamentare a coincis și cu „o reîntoarcere din vacanță" (expresia aparține ziarului „La Nazione" din Florența) a teroriștilor. în ultimele două săptămîni, atentatele teroriste, nu puține din ele soldate cu pierderi de vieți omenești, s-au ținut lanț. Con- damnînd energic aceste noi provocări ale grupărilor extremiste. P.C. Italian a arătat, intr-un document publicat de ziarul „L’Unită", că „este vorba de un plan. elaborat minuțios in vederea destabilizării situației din tară și a creării unui climat de violență". „Activitatea grupurilor teroriste este îndreptată in primul rînd împotriva membrilor partidului comunist — se subliniază in document — și urmărește să creeze o sciziune în majoritatea parlamentară la care participă și comuniștii". Este adevărat că în ultimele zile forțele de ordine au reușit să aresteze o serie de conducători și membri ai organizației teroriste „Brigăzile roșii". Deocamdată însă aceste acțiuni nu au fost de natură să descurajeze activitatea celorlalte grupări și organi

sud-est, este gata să participe, prin aderarea la tratate sau documente oficiale, la stricta respectare reciprocă a independenței și suveranității, eliminarea războiului din relațiile dintre ele, neamestecul în treburile interne, soluționarea tuturor disputelor prin negocieri pașnice și promovarea cooperării bilaterale sau multilaterale. Vorbitorul a arătat că țara sa sprijină eforturile îndreptate spre pace și dezarmare.Abdulla Abdel-Majid Asnag, ministrul afacerilor externe al R.A. Yemen, Tengku Ahmad Rithauddeen, ministrul afacerilor externe al Ma- layeziei, și Abdulay Conteh, ministrul de externe din Sierra Leone, au arătat că trebuie să se facă de pe acum pregătiri adecvate pentru a se asigura succesul viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale consacrate făuririi noii ordini economice internaționale. La rîndul său, Maria Victor Saude, comisar de stat pentru afaceri externe al Guineei-Bissau, a declarat că „statele independente din Africa au o răspundere morală în lupta pentru deplina eliberare a continentului african".Ministrul de externe al Maurita- niei, Mohamed Ould Laghdaf, a exprimat hotărîrea guvernului său de a duce o politică de cooperare pașnică cu toate statele, și în mod deosebit cu popoarele din Maghreb.
Contacte diplomatice 

în legătură cu situația 
din Orientul MijlociuKUWEIT 5 (Agerpres). — Șeful statului kuweitian, șeicul Jaber Al- Ahmed Al-Sabah, a primit joi pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat in vizită în această țară. Au fost examinate aspecte ale situației din Orientul Mijlociu. în aceeași zi, Yasser Arafat, însoțit de alți lideri ai rezistenței palestiniene, a sosit în Emiratele Arabe Unite pentru o vizită de mai multe zile.

★Ministrul afacerilor externe al Israelului, Moshe Dayan, a plecat în Statele Unite, unde va lua parte la convorbirile de pace egipteano-is- raeliene prevăzute a începe la 12 octombrie — relatează agenția U.P.I. La plecare, transmite agenția FRANCE PRESSE, el a declarat presei că „deocamdată, in cadrul negocierilor nu va fi vorba decit de probleme bilaterale militare (retragerea is- raeliană din Sinai, securitatea israe- liană) și care privesc normalizarea relațiilor dintre cele două țări". „De fapt, a adăugat el, la inceput vor fi prezente numai delegațiile israelia- nă și egipteană".
DEMISIA

GUVERNULUI
SUEDEZ;STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Primul ministru al Suediei, Thorbjoern Faelldin, a prezentat, joi, demisia guvernului său. El a precizat că a- ceastă decizie a fost adoptată in urma divergențelor intre cele trei formațiuni politice componente ale coaliției guvernamentale privind politica in domeniul utilizării in scopuri pașnice a energiei atomice.Actualul guvern suedez a fost format la 8 octombrie 1976. in urma alegerilor generale desfășurate in luna precedentă.

zații teroriste, care par a se înmulți ca ciupercile după ploaie.Opinia publică și diferite forțe politice incearcă un sentiment de vie îngrijorare și în legătură cu evoluția anchetei privind asasinarea liderului politic Aldo Moro. La patru luni și jumătate de la acest tragic eveniment, care a zguduit conștiințele tuturor oamenilor cinstiți, nu numai din Italia, dar și de pretutindeni, ancheta continuă să stagneze. Socialiștii exprimă în continuare critici la adresa modului în care a acționat guvernul. Democrat-creștinii sint divizați intre ei. nu numai în legătură cu aceasta, dar și cu orientarea generală a anchetei, cu măsurile ce se impun a fi luate pentru descoperirea autorilor actului criminal, cit și a forțelor care se află in spatele lor. Pornind de aici, un ziar milanez compara „afacerea Moro" cu o bombă cu explozie intirziată. a cărei e- xistență generează un climat de a- nimozitate in cadrul majorității parlamentare.Pentru moment», stabilitatea formulei guvernamentale, bazată pe o largă majoritate, din care face parte și partidul comunist, nu pare a fi a- fectată. Este adevărat că rezultatele alegerilor parțiale din primăvara și vara acestui an au creat teren pentru ascuțirea polemicilor dintre partenerii majorității. Recentele reuniuni ale curentelor orientate spre centru și, dreapta din cadrul partidului democrat-creștin au evidențiat existența unor tendințe care sint interesate în revenirea la formule de guvern depășite, care nu ar mai corespunde raportului de forțe existent în țară, aspirațiilor forțelor democratice. Tocmai cte aceea, comuniștii s-au pronunțat din nou in aceste zile în favoarea politicii de solidaritate națională a tuturor forțelor progresiste, singura capabilă să permită înfruntarea și rezolvarea multiplelor probleme cu care Italia este confruntată în prezent.
Radu BOGDAN

Delegația F. C. R. s-a întîlnit 
cu secretarul general 

al P. C. din Marea BritanieLONDRA 5 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care asistă la lucrările Conferinței anuale a Parti- * dului Laburist Britanic, s-a întîlnit la Blackpool cu tovarășul Gordon McLennan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie.
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Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis tovarășului Gordon McLennan un mesaj de salut, împreună cu cele mal bune urări de sănătate și succese.Mulțumind, secretarul general ol Partidului Comunist din Marea Bri
Sindicatele britanice dispuse să reia 

dialogul cu guvernulLONDRA 5 (Agerpres). — Sindicatele britanice au acceptat invitația primului ministru James Callaghan de a discuta problemele privind a- titudinea guvernului față de revendicările salariale ale acestora. In cu- vîntarea rostită la Conferința Partidului Laburist, ale cărei lucrări se desfășoară la Blackpool, președintele Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), David Basnett, a subliniat că sindicatele doresc să aibă cit mai curind convorbiri cu guvernul, pre- cizind că, după trei ani de control asupra salariilor, guvernul laburist ar trebui să adopte o poziție mai flexibilă în acest domeniu. Totodată, el a reafirmat sprijinul T.U.C. pentru Partidul Laburist.
La Universitatea din Heidelberg a avut loc 

sesiunea științifică cu tema :

„ISTORIA SOCIALĂ
BONN 5 (Agerpres). — Recent, la 

Universitatea din Heidelberg (R.F. 
Germania), a avut loc cea de-a 
16-a sesiune științifică anuală cu 
tema „Istoria socială a Transilva
niei", organizată sub auspiciile so
cietății „Siebenburgische Landes- 
kunde" cu participarea unei dele
gații a Academiei de științe sociale 
și politice a Republicii Socialiste 
România. La festivitatea de deschi
dere au luat parte oficialități locale, 
membri ai conducerii universității, 
numeroase cadre didactice, oameni 
de cultură, studenți.

Comunicările și intervențiile fă
cute in cadrul colocviului de dele
gația română, condusă de acad. 
Ștefan Pascu, precum și de istorici 
vest-germani de renume prezenți 
la această manifestare au relevat 
principalele aspecte ale geneze) șl 
continuității poporului român pe 
teritoriul Daciei, permanenta legă
turilor politice, economice și cultu
rale dintre Transilvania, Țara Ro-

agențiile de presă transmit:
încheierea vizitei delega

ției R. A. Siriene în R. 0. 
Germană. pa încheierea vizitei oficiale întreprinse în R.D.G. de delegația de partid și guvernamentală siriană, condusă de Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, la Berlin a fost serftnată o Declarație comună, care prezintă poziția celor două părți in legătură cu ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și cu alte probleme de interes comun ale situației internaționale. Cele două părți — precizează agenția A.D.N. — și-au reafirmat, totodată, hotărîrea de a extinde și adinei în continuare relațiile bilaterale.

Președintele Franței în 
Brazilia. Președintele Franței, Valery Giscard D’Estaing. a sosit, într-o vizită oficială, la Brasilia, in aceeași zi, el a avut o primă întrevedere cu președintele Braziliei, generalul Ernesto Geisel.

Reuniune.Joi- la Viena>a a* vut loc o nouă reuniune a participan- ților la convorbirile privind reducerea echilibrată a forțelor armate și armamentelor în Europa centrală.
Greve la Madrid. La che_ marea centralei ' sindicale „Comisiile i Muncitorești", mal multe mii de muncitori de la întreprinderi madrilene au participat la greve de scurtă durată, în semn de protest față de acțiunile teroriste tot mai 

Demonstrație la Washington pentru încetarea cursei Înarmărilor

tanie a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros, precum și sincere urări de sănătate, fericire și succese,în cadrul întîlnirii, desfășurată intr-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost abordate probleme actuale privind activitatea celor două partide, subllniindu-se bunele relații de prietenie și colaborare ce se dezvoltă continuu între P.C.R. și P.C.M.B.De asemenea, delegația P.C.R. s-a întîlnit, la Blackpool, cu David Wise, secretar general al Partidului Cooperatist, precum și cu Daianne Hayter, secretar general, și D. McFarcuar, președintele Societății Fabienilor.La întilniri a participat Pretor Popa, ambasadorul român în Marea Britanie.

în intervenția sa in cadrul lucrărilor Conferinței anuale a Partidului Laburist din Marea Britanie, ministrul energiei, Anthony Wedgwood-Benn, a declarat joi că guvernul britanic nu va îngădui Comisiei Pieței comune să controleze politica britanică în domeniul energetic. Se dorește o cooperare cu autoritățile comunitare, dar în condițiile în care Marea Britanie își păstrează autoritatea asupra problemelor energiei, a adăugat el.A fost cea de-a doua zi consecutiv etnd delegații la conferința de la Blackpool au adresat critici la adresa C.E.E. ; miercuri, el au adoptat o moțiune referitoare la limitarea împuternicirilor Comisiei Pieței comune.

A TRANSILVANIEI" 
mânească și Moldova In întreg 
Evul mediu și in epoca modernă. 
De asemenea, au evidențiat tra
dițiile îndelungate ale luptei po
porului român pentru libertate, apă
rarea ființei naționale, independen
ță și progres, condițiile de luptă 
comună ale oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități pentru dreptate 
socială și progres.

★
Zilele trecute s-a încheiat ta 

Miinchen un simpozion internațio
nal cu tema „100 de ani de la cu
cerirea independenței statelor din 
sud-estul Europei", la care au parti
cipat istorici români, bulgari, vest- 
germani, maghiari, greci, iugoslavi 
și t'Urci. In comunicările și refera
tele prezentate au fost relevate tră
săturile comune și aspectele speci
fice ale luptei popoarelor din a- 
ceastă parte a Europei pentru inde
pendență națională și statală, pen
tru înlăturarea dominației și asu
pririi străine.

frecvente în Spania, în ultima vreme.’ Totodată, au fost organizate adunări ale oamenilor muncii, participanta hotărind să adreseze telegrame parlamentului și altor instituții de stat spaniole în care sînt încriminate actele grupurilor teroriste. Cea mai recentă victimă a teroriștilor a fost căpitanul de marină Francisco de Asis Liesa, impușcat marți seara la Bilbao.
Premiul Nobel pentru 

literatură pe anul 1978
Academia Suedeză a acordat, 

joi, Premiul Nobel pentru lite
ratură pe anul in curs scriitoru
lui american Isaac Bashevis 
Singer. Născut în 1904 in loca
litatea Rddzymin, din apropiere 
de Varșovia, Isaac Singer a emi
grat, in 1935, in Statele Unite, 
unde a publicat mai multe vo
lume de proză, intre care „In 
curtea tatălui meu", „Familia 
Moskat", „Conacul" și „Moșia".

Ziarul „New York Posî" 
a reapărui țoi, după 0 pauză de 57 de zile, determinată de conflictul de muncă dintre o serie de uniuni sindicale și patronat. Negocierile dintre cele două părți au dus la realizarea unui acord în problema garantării locurilor de muncă, ceea ce nu a fost cazul cu celelalte două co- tidiane ale metropolei — „New York Times" și „Daily News" — unde greva ar putea continua, după cum au declarat organizațiile sindicale, încă două-trei săptămîni.

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-sirieneMOSCOVA 5 (Agerpres). Joi au Început la Moscova convorbirile dintre Leonid Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Hafez Al-Assad, președintele R.A. Siriene, care a sosit în vizită oficială în U.R.S.S. După cum relatează agenția T.A.S.S., cu acest prilej a avut loc un schimb de
PORTUGALIA:. 0 BOUă 

propunere a partidului 
socialist vizind solutionarea 

crizei de guvernLISABONA 5 (Agerpres). — înțr-o alocuțiune rostită miercuri la Lisabona, la o adunare a socialiștilor portughezi consacrată celei de-a 68-a a- niversări a proclamării republicii în Portugalia, Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez, a preconizat numirea de către președintele țării a unui prim- ministru beneficiind de acordul prealabil al partidelor politice. în context, el a spus că viitorul premier ar trebui să se prezinte în fața A- dunării Republicii cu un program „nepolemic", reflectînd „consensul diferitelor forțe politice". Totodată însă, secretarul general al P.S.P. a apreciat că, in momentul actual, a- pare problematic un acord între partide în vederea formării unui guvern beneficiind de un sprijin majoritar in parlament.
Rasiștii de la Salisbury intensifică 

represiunile
• Extinderea legii marțiale în alte nouă zoneSALISBURY 5 (Agerpres). — Guvernul lui Ian Smith a extins joi legea marțială în alte nouă zone cu populație neagră și în regiuni agricole din Rhodesia, s-a anunțat oficial la Salisbury.Intr-un document semnat de premierul guvernului rasist se arată că zonele din estul, nord-estul si nordul Rhodeslei se adaugă regiunilor supuse de la 23 septembrie legii marțiale și care reprezentau o cincime din suprafața tării.In aceste regiuni, membrii forțelor de securitate pot să facă „tot ce consideră util și necesar" pentru a pune capăt „acțiunilor ostile și pentru a reinstaura și a menține ordinea și securitatea". Proclamarea legii marțiale, consideră agențiile Reuter și France Presse, urmărește facilitarea acțiunilor represive, împotriva populației de culoare din Rhodesia care se pronunță pentru abolirea regimului rasist.

n ■ ■ ■ n ■ ■

Opțiunile de politică ex
ternă ale Afganistanului. In cadrul unui interviu, șeful statului și guvernului afgan, Nur Mohammed Taraki, a subliniat că Republica Democratică Afganistan promovează consecvent o politică de nealiniere și nu va deveni niciodată membră a vreunui bloc militar. El s-a pronunțat pentru stabilirea unor relații de prietenie și colaborare cu țările vecine.

Fostul prim-ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, va candida pentru un loc rămas vacant în Lok Sabha — Camera deputaților a parlamentului — prin demisia unuia din deputați. Indira Gandhi a declarat că a hotărit să candideze, in statul Karnataka (fost Mysore), la propunerea partidului său, „Congresul Național Indian-I“.

Populația Egiptului. Popu- lația Republicii Arabe Egipt a ajuns în prezent la 40 000 000 locuitori. Potrivit rezultatelor recensămintului e- fectuat în luna august, reluate de a- genția M.E.N., din totalul populației tării, 20 405 600 sînt bărbați și 19 594 400 femei. In anul 1976, Egiptul avea 38 200 000 de locuitori.
Conflict între Anglia și 

C.E.E Comisia Pieței comune a cerut experților săi juridici să ia în considerare aducerea Marii Britanii în fața Tribunalului C.E.E. în legătură cu hotărîrea unilaterală luată de aceasta de. a extinde zona sa de interdicție a pescuitului pentru alte țări. Este' vorba îndeosebi de interzicerea pescuitului in largul coastei răsăritene a Scoției și excluderea din aceste ape a navelor pescărești daneze — măsură care va afecta industria daneză a pescuitului.
Inundațiile din Thailan

da au silit pînă acum peste 220 000 de locuitori să-și abandoneze cămi-
franța Adunarea Națională --------- R 

a respins moțiunea de cenzurăPARIS 5 (Agerpres). — Miercuri seara s-au incheiat dezbaterile in Adunarea Națională a Franței pe marginea moțiunii de cenzură împotriva politicii economice și sociale a guvernului, depusă de grupul parlamentar socialist.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul primul ministru, Raymond Barre, care a relevat că politica e- conomică a guvernului urmărește, in anul viitor, echilibrarea balanței schimburilor externe ale Franței, combaterea în continuare a inflației și modernizarea industriei. Pe plan 

păreri asupra dezvoltării si adincirii continue a colaborării sovieto-siriene în diferite domenii, părțile exprimîn- du-și convingerea că această colaborare se dezvoltă cu succes în interesul celor două popoare și țări. Au fost abordate, de asemenea, probleme ale actualității internaționale, atenția principală fiind acordată situației din Orientul Mijlociu.
In vederea reluării 
negocierilor dintre 

C.E.E. și IugoslaviaBELGRAD 5 (Agerpres). — După cum transmite agenția Taniug, Comisia Pieței comună a supus spre aprobare Consiliului ministerial al „celor nouă" o „propunere de directive" vizînd reluarea negocierilor dintre C.E.E. și R.S.F. Iugoslavia, suspendate în luna aprilie a.c. După cum a anunțat purtătorul de cuvînt al C.E.E., propunerile dau posibilitatea ca relațiile de cooperare economică dintre Iugoslavia și Piața comună să se întemeieze pe termeni speciali care să țină seama de poziția nealiniată și independentă a Iugoslaviei, avînd, totodată, ca scop să pună capăt deficitului serios al părții iugoslave in comerțul cu țările C.E.E.Potrivit propunerilor comisiei, noul acord care ar urma să se încheie (vechiul acord a expirat la 30 septembrie) ar facilita accesul liber al produselor industriale ale Iugoslaviei pe piața C.E.E. și ar crea, de cremenea, anumite avantaje în dohry hle agricol, tehnico-științific. turiștii

WASHINGTON. — • După cum transmite agenția ASSOCIATED PRESS, Departamentul de Stat al S.U.A. a hotărît să acorde o viză de intrare în Statele Unite pentru Ian Smith șl alți reprezentanți ai regimului. rasist rhodesian. Administrația a luat hotărîrea respectivă, a spus purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, întrucît „consideră că vizita poate contribui la procesul de realizare a unei reglementări" In Rhodesia.Mai multe comitete specializate ale O.N.U. — relevă agenția FRANCE PRESSE — au protestat însă împotriva hotărîrii guvernului american, într-o declarație comună, președinții Comitetului O.N.U. pentru decolonizare, Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului și Consiliul O.N.U. pentru Namibia își exprimă „consternarea extremă și îngrijorarea" față de această hotărire, pe care o califică drept „regretabilă".
nele. Alte 13 persoane au pierit surprinse de revărsarea apelor, ridicind la 80 numărul victimelor inundațiilor din acest an — informează surse oficiale din Bangkok. Recolta de orez de pe sute de mii de hectare a fost total compromisă. Culturile agricole din provinciile Ayudhya și Thong au fost distruse. Puhoaiele amenință capitala țării — Bangkok. Premierul thailandez, Kriangsak Chomanan, a alocat fonduri de urgență in valoare de 10 milioane dolari, și a dispus deplasarea unor unități militare în zonele sinistrate pentru ajutorarea populației.

RaZÎC. Politîa din Marsilia a făcut joi o razie prin 100 locuri de întîlnire ale lumii interlope, a legitimat 3 100 persoane și a percheziționat 1 500 de autoturisme, in căutarea celor care marți seară au ucis 9 persoane intr-un bar din acest oraș. Poliția declară că asasinatele sînt urmarea unei răfuieli dintre două mari bande de gangsteri aflate in luptă pentru controlul activităților ilegale in Marsilia și în tot sudul Franței.
EXODUL POPULAȚIEI 

DIN NICARAGUAMANAGUA. In Nicaragua se menține o stare de tensiune acută. în ultimele zile înrcgistrîndu-se un exod în masă al populației civile spre frontiera cu Costa Rica. După cum transmit agențiile de presă, vicepreședintele Republicii Costa Rica, Rodrigo Altmann, a lansat la 4 octombrie un apel urgent la desfășurarea unei campanii pe plan internațional în vederea ajutorării refugiaților. El a precizat că pină acum peste 8 000 de persoane au trecut granița în Costa Rica.Intre timp, autoritățile de la Managua își intensifică măsurile represive. într-o conferință de presă, transmite agenția REUTER, dictatorul Somoza a declarat că mai degrabă va dubla bugetul militar al țării decît să cedeze în fața cererilor adversarilor săi de a demisiona. El a relevat, de asemenea, că va recruta in Garda națională (organism care îndeplinește funcțiile armatei șl poliției) alți 7 000 de militari și va menține legea marțială.

monetar, Barre a precizat că, în ce privește cursul francului francez, nu se pune problema ca acesta să fie lăsat să atingă niveluri necontrolabile.Pusă la vot. moțiunea de cenzură a fost respinsă cu majoritate de voturi. în favoarea moțiunii au fost exprimate 199 voturi ale deputaților-socialiști și comuniști. Dar pentru a- doptarea acesteia ar fi fost necesare 246 voturi. Deputății gaulliști, iii pofida criticilor formulate la adresa politicii guvernului, au votat împotriva moțiunii de cenzură.


