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O MARE AVUȚIE A SOCIETĂȚII NOASTRE

ZESTREA TEHNICA 
A ÎNTREPRINDERILOR
utilizata din plin, cu rezultate

ÎNSĂM1NTĂRILE
• 

Telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

în ziua de 16 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe tovarășul Cioif Zi- 
gien. ministrul industriei construcții
lor de mașini numărul unu din R.P. 
Chineză, care întreprinde, în frun
tea unei delegații, o vizită de lucru 
în țara noastră. Oaspetele a fost în
soțit de An Gi-ven, vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar din pro
vincia Zi Lin.

La primire a participat loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

Ministrul chinez a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai cordiale urări din 
partea tovarășului Hua Kito-fen, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit și a rugat să 
se transmită tovarășului Hua Kuo- 
fen un salut călduros, împreună cu 
cele mai bune urări.

în cursul convorbirii s-au evocat 
cu Satisfacție relațiile de strînsă 
prietenie și rodnică conlucrare sta
tornicite între partidele și țările noas
tre, manifestîndu-se convingerea că 
aceste raporturi se vor intensifica și

diversifica pe baza importantelor 
hotăriri și măsuri stabilite de tova
rășii Nicolae1 Ceaușescu și Hua Kuo- 
fen, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

A fost subliniată evoluția fructuoa
să a colaborării economice dintre 
România și R.P. Chineză — inclusiv 
în ramura construcțiilor de mașini — 
și s-a exprimat dorința comună de 
a se identifica noi domenii și for
me de cooperare, de a se valorifica 
cit mai deplin și mai eficient posi
bilitățile pe care le oferă în acest 
sens potențialul economic, tehnologic 
și de cercetare al celor două țări.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ministrul oțelului și minelor

maxime pentru societate
La capătul fiecărei etape de intens 

efort constructiv, avem satisfacția să 
constatăm că însemnatele fonduri fi
nanciare și materiale investite își gă
sesc finalitatea scontată : se pun în 
funcțiune sute și sute de noi capa
cități productive ; datorită lor, crește 
volumul și gradul de tehnicitate al 
producției ; se creează un mare nu
măr de noi locuri de muncă, ceea ce 
înseamnă tot atîtea retribuții în plus.

Faptul că din totalitatea fonduri
lor fixe industriale existente astăzi, 
peste 68 la sută au fost puse in func
țiune in ultimul deceniu, ilustrează 
convingător caracterul modern al ba
zei tehnico-matdriale a industriei 
noastre.

în cuvîntarea rostită la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
dispunem in prezent de capacități de 
producție care, folosite complet, pol 
asigura o producție mult mai mare 
decit s-a prevăzut in plan, subliniind, 
totodată, necesitatea de a se lua toa
te măsurile ce se impun pentru 
creșterea indicilor de utilizare a tu
turor mașinilor și instalațiilor, pentru 
realizarea într-un termen cit mai 
scurt a parametrilor tehnico-econo- 
mici proiectați la noile capacități 
productive.

Această cerință de o permanentă 
actualitate decurge din rațiuni eco
nomice obiective. Societatea noastră 
face mari eforturi pentru dotarea 
tehnică superioară a economiei și tre
buie să beneficieze la timp și integral 
de roadele cuvenite. Or, numai asi- 
gurind zi de zi, în fiecare unitate e- 
conomică, utilizarea judicioasă a 
mijloacelor tehnice vor fi create con
diții pentru recuperarea grabnică a 
fondurilor avansate de societate pen
tru dotarea întreprinderilor, preîn- 
timpinînd efectele uzurii morale. 
Sporirea cu numai un procent a 
indicelui de utilizare a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor echivalează, 
la nivelul acestui an. cu un plus de 
producție in valoare de 5 miliarde le>. 
Cu atît mai mult se impune acum să 
se perșpvereze pentru Încărcarea la 
maximum a mașinilor și utilajelor, cu 
cit pe această cale trebuie să se asigure 
o mare parte din sporul de producție 
fizică prevăzut pină la sfirșitul a- 
nului, să se lichideze răminerile în 
urmă la unele sortimente.

în lumina acestor exigențe, ce pro
bleme se ridică în practică, ce nea
junsuri trebuie înlăturate cu toată 
stăruința ? O primă problemă vizea
ză buna organizare a activității între
prinderilor, acțiune care trebuie să 
urmărească consecvent ÎNCARCA-

REA JUDICIOASA A MAȘINILOR 
ȘI UTILAJELOR PE SCHIMBURI, 
pe secții și ateliere, în strictă core
lare cu planul producției fizice, cu 
programele de cooperări și colabo
rări. în acest sens, un calcul relevă că 
prin îmbunătățirea cu numai 0,1 a 
coeficientului de schimburi se poate 
realiza o producție suplimentară de 
circa 30 miliarde lei.

Or, așa cum se arată la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., în nurfleroase întreprinderi nu 
se asigură o programare a lucrului în 
toate schimburile, o serie de ma- 
șlni-unelte complexe,' de înalt ran
dament, sînt încărcate necorespunză
tor. iar indicii de utilizare realizați 
sint cu mult sub cei planificați. în 
principal, tocmai aceste deficiențe au 
dus în unele unități din chimie, me
talurgie, construcția de mașini și in
dustria minieră la nerealizarea pro
ducției fizice în structura sortimen
tală planificată. Paradoxal este faptul 
că unele întreprinderi, deși înregis
trează un coeficient de schimburi scă
zut, totuși solicită în continuare noi 
mijloace tehnice.

Este de datoria organelor și organi
zațiilor de partid, a conduceri
lor centralelor și ministerelor să 
asigure organizarea mai bună a pro
ducției cu mijloacele tehnice exis
tente, astfel ca, numai după ce au fost 
puse pe deplin în valoare rezervele in
terne, iar mijloacele tehnice judicios 
Încărcate In toate schimburile, să se 
recurgă la noi mașini și utilaje.

Cu aceeași stăruință șl răspundera 
este necesar să se ocupe conducerile 
întreprinderilor de ORGANIZAREA 
CORESPUNZĂTOARE A LUCRĂRI
LOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPA
RAȚII. în unele unități, o mare parte 
din timpul de lucru al mașinilor și 
utilajelor se Irosește din cauza în
treruperilor survenite ca urmare a 
nerespectăril normelor de întreținere 
și exploatare a acestora. în alte ca
zuri, din dorința de a obține produc
ție cu orice preț, nu se respectă ci
clul tehnic al reparațiilor, efectuin- 
du-se intervenții de categorie infe
rioară celor planificate. Se impune, 
de aceea, luarea unor măsuri ho- 
tărîte — în primul rînd de către mi
nistere, întreprinderi, organele tehni
ce — dar, totodată, și de către or
ganizațiile de partid pentru respec
tarea riguroasă a normelor tehnice 
de exploatare, pentru a nu se mai 
admite nici un fel de forțare nerațio- 
nală a mijloacelor tehnice — avuția 
întregii societăți, baza de producție a 
îndeplinirii planului.

O problemă centfală pentru utili-

zarea cit mai eficientă a potențialului 
productiv este PREGĂTIREA FOR
ȚEI DE MUNCA, CREȘTEREA CA
LIFICĂRII TUTUROR LUCRATORI
LOR, incit capacitatea utilajelor Să 
poată fi folosită în întregime, fondu
rile fixe productive — exploatate și 
întreținute corespunzător. în fiecare 
întreprindere trebuie să existe o comi
sie — prevăzută prin regulament — 
care să acționeze, împreună cu cele 
mai calificate cadre, pentru ridicarea 
nivelului profesional al personalului. 
De asemenea, reciclarea și însușirea 
mai multor meserii — policalificarea 
— se înscriu ca soluții absolut obli
gatorii pentru formarea de munci
tori capabili să răspundă mobilității 
proceselor de producție, să obțină 
randamente superioare.

Actualitatea și importanta deosebi
tă a problemei utilizării rationale a 
mașinilor și utilajelor impune — așa 
cum s-a arătat la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R. șl 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de săptămînă 
trecută — să se realizeze o cotitură 
radicală în acest domeniu. De aceea, 
toate colectivele de muncă, specialiștii 
și cadrele de conducere din întreprin
deri, centrale și ministere, organele 
locale de partid și de stat trebuie să 
acționeze într-un spirit de înaltă res
ponsabilitate pentru utilizarea la în
treaga capacitate și buna gospodărire 
a zestrei tehnice, în interesul accele
rării progresului multilateral al țării, 
ale creșterii eficientei economiei na
ționale.

Lucrătorii din agricultura județului 
Galați, in frunte cu comuniștii, au 
terminat, în cursul zilei de 15 oc
tombrie, însămînțatul griului și orzu
lui pe întreaga suprafață planificată 
de 88 400 hectare. în telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Biroul 
Comitetului județean de partid Galați, 
se spune :

In aceste zile, eforturile sînt În
dreptate pentru terminarea recoltă
rii culturilor de toamnă. Vom încheia 
recoltarea porumbului pînă la 30 oc
tombrie și vă raportăm, tovarășe 
secretar general, că ne îndeplinim 
sarcinile de plan la această cultură la 
cooperativele agricole de producție, 
iar la întreprinderile agricole de stat 
vor fi depășite cu aproape 200 kg la 
hectar.

★
Au anunțat, de asemenea, termi

narea însămînțărilor de toamnă oa
menii muncii de pe ogoarele județu
lui Dolj, pe 161 000 ha. în telegrama 
trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Dolj al P.C.R., se arată :

, Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom 
precupeți nici un efort pentru a în
deplini indicațiile ce ni le-ați dat cu 
privire la stringerea recoltei, la asi
gurarea fondului central al statului, 
la înfăptuirea tuturor programelor 
de dezvoltare intensivă a agriculturii 
— ramură de bază

★
Mecanizatorii șl 

județul Buzău au 
actualei campanii de toamnă un suc
ces de prestigiu : încheierea ,1a 16 
octombrie a.c. a însămînțării griului 
pe întreaga suprafață planificată de 
50 500 hectare. Forțele mecanice și 
formațiile de muncă din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste acțio
nează acum cu toată epergja la gră
birea recoltării strugurilor.’ legume
lor și porumbului. (Mlhai Bâzu).

a economiei.

cooperatorii din 
Înscris in cronica

Situația recoltării porumbului

GIND Șl FAPTA
[udeț reprezintă, în procente,în perimetrulCifrele înscrise 

suprafețele de pe care a fost 
de stat și cooperativele

fiecărui
cules porumbul în întreprinderile agricole 
agricole, la data de 16 octombrie

DE COMUNIST

Om frumos, loc frumos...
zgomot pu- 
zice dur, de 
nestăpînitâ. 
ruginie a 

stăpinea

Era un 
ternic, aș 
fierăraie 
Culoarea 
metalului 
peisajul îngreunat cu 
obiecte uriașe.

Un coleg de la tele
viziune iși potrivea 
pelicula în aparatul de 
luat vederi.

— N-ați vrea să fil
mați într-un loc 
frumos ? 
trebat.

— Dar 
foarte frumos, a 
puns tinăra 1 cu 
vorbeam. Este locul 
meu de muncă ; și 
este foarte frumos...

Mă ’ gindeam că o 
seră de flori era un 
loc mai potrivit pen
tru ea.

„Aveți de-a face cu 
un om deosebit", m-a 
lămurit Nicolae Flo- 
rea, secretarul comite
tului de partid din sec
ția a Il-a mecanică a 
întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie". 
„E foarte tînărâ, in
tr-adevăr, inginera 
noastră pare un om 
fragil, dar e numai ini
mă, Noi o stimăm ca 
pe un bun specialist 
și, în același timp, ca 
pe un comunist ade
vărat".

„Să știți că e prima 
femeie din istoria 
Grivițel căreia i s-a 
încredințat un rol de 
șef de atelier ; nu la 
proiectare, într-un bi
rou, ci aici, in pro
ducție ; in fierăraia 
asta, cum îi ziceți 
dumneavoastră", a a- 
dăugat și șeful de sec
ție.

Am stat, astfel, de 
vorbă mai mult cu in
ginera Ana-Monica 
Gavriloiu. A absolvit

Politehnica bucu- 
reșteană abia cu pa
tru ani în urmă, ter- 
minind printre primii 
in promoția sa de spe
cialiști in producția de 
materiale 
pentru 
mică.
Gri vița 
Gri vița 
de practică*1, in stu
denție. A mai venit 
însă și pentru un alt

tehnologice 
industria chi- 
A venit la 

..fiindcă la 
a făcut doi ani

pe care . 
prezent 
țări in 
că, as- 

ingineră 
realiza

fapt : atunci, cînd în
văța meseria de con
structor de utilaje 
pentru chimie, aici se 
experimenta o inven
ție românească, grivi- 
țeană chiar — baterii
le de răcire „cu ari- 
pioare“, lucrare de un 
nivel tehnic 
nu-1 ating în 
decit citeva 
lume. Și iată 
tăzi, tinăra 
coordonează
rea unei jumătăți din 
întreaga producție a 
răcitoarelor de aseme
nea tip — 450 de tone 
lunar — utilaje care, 
după cum stătea scris 
pe etichetele de expe
diție, iau drumul plat
formelor de la Năvo
dari, Borzești sau ale 
unor combinate mai 
îndepărtate, din Siria, 
din Iordania.

N-a uitat, e drept, 
că la absolvirea facul
tății a primit și reco
mandarea de a lucra 
în invătămintul uni
versitar : este și a- 
sistentă la catedra de 
termotehnică a Insti
tutului politehnic.

— Trebuie să 
mereu legătura 
teoria Ia zi și 
tica ia zi... m-a 
rit inginera.

— N-aveți o 
grafie ? —/ am 
bat-o gindindu-mă la 
rubrica de față a zia
rului nostru.

A căutat în poșetă, 
după rugăminți și in
sistențe. A scos un 
carnet de studentă, cu 
o imagine mică.

— 11 luăm, am spus. 
Tot nu mai aveți ne
voie de el.

— Cum să nu mai 
am ? Sînt abia în anul 
II. Urmez a doua fa
cultate, la Academia 
de studii economice.

— A doua faculta
te ? Producție, profe
sorat, studenție..., toa
te deodată ?

— Inginerul are ne
voie, azi, nu numai de 
specialitatea sa. ținută 
mereu la zi, ci și de 
o bună gîndire eco
nomică...

Am înțeles atunci, 
pe deplin, de ce spu
nea secretarul de 
partid că avem de-a 
face cu un om deose
bit ; de ce ei, tinerei 
Ana-Monica Gavriloiu. 
i se pare secția 
canică locul cel 
frumos.

Om frumos, loc 
mos...

ținem 
între 
prac- 
lămu-
foto- 

între-

Me- 
mai
fru-

Euqen FLORESCU
Desen de T. ISPAS

In aceasta săptămînă, prin mobilizarea

și mai puternica a mijloacelor mecanice

c,'ii? a
și forțelor umane de la sate « «

FIECARE ZI - 
0 ZI A RITMURILOR ÎNALTE 
pentru accelerarea recoltării, 
pentru încheierea semănatului I
• Porumbul — cules pe un front larg, pentru 

a se atinge zilnic un ritm de cel puțin 
100 000 ha.

• Semănatul griului —în cel mai scurt timp, 
pe toate suprafețele prevăzute.

• Legumele — strinse mai repede și expediate 
imediat pe piețe și la fabricile de conserve.
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul zilei de luni, pe 
Biju Patnaik, ministrul oțelului și 
minelor al Indiei, care a făcut o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Necu- 
lai Agachi, ministrul industriei me
talurgice.

A fost de față Ashok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București.

Mulțumind pentru primirea acor
dată, ministrul indian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea primului 
ministru al Indiei, Morarji Desai.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, primului mi
nistru indian un salut cordial și cele 
mai bune urări de prosperitate po
porului indian.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție evoluția po
zitivă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și India, 
subliniindu-se însemnătatea deosebi
tă a înțelegerilor și hotărîrilor con
venite cu prilejul contactelor la ni
vel înalt româno-indiene în promo
varea și extinderea acestor relații.

S-4 exprimat, totodată, dorința de a 
se acționa pentru intensificarea și 
dezvoltarea pe mai departe a co
laborării dintre cele două state în 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, în avantajul am
belor țări și popoare, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale. în acest 
context, s-a apreciat că vizita mi
nistrului indian a permis identifi
carea și stabilirea unor acțiuni con
crete de colaborare pe termen lung

al Indiei
în domeniile metalurgiei, construcții
lor de mașini și al industriei minie
re, sectoare în care există largi po
sibilități de conlucrare. în interesul 
dezvoltării economiilor celor două 
țări.

îft timpul întrevederii au fost abor
date unele probleme ale actualității 
internaționale, evidențiindu-se inte; 
rosul României și al Indiei de a-și 
aduce o contribuție sporită la solu
ționarea problemelor care confruntă 
omenirea și în special la lupta pen
tru lichidarea subdezvoltării și fău
rirea unei noi ordini economice mon
diale, pentru realizarea năzuințelor 
de pace, libertate și progres ale po
poarelor.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cadrelor didactice și elevilor liceului „Samuil Vulcan" din Beiuș, 

cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înființarea școlii
Dragi tovarăși șl prieteni,
împlinirea a 150 de ani de la Înființarea Liceului 

„Samuil Vulcan" din Beiuș îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa dumneavoastră, cadre didactice șl elevi ai 
acestui vechi și prestigios așezămlnt de școală româ
nească, un salut cordial șl cele mai calde felicitări. Do
resc, totodată, să vă felicit din toată Inima pentru Înalta 
distincție ce a fost acordată liceului dumneavoastră — 
„Meritul Cultural" — clasa I, ,

în îndelungata sa activitate, liceul dumneavoastră — ce 
poartă numele ilustrului cărturar patriot Samuil Vulcan 
— a adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea lnvă- 
țămîntului românesc, la progresul științei șl culturii, afir- 
mîndu-se, în ciuda vremurilor de asuprire națională șl 
socială pe care a trebuit să le înfrunte în trecut, ca un 
puternic fotar de cultură românească, ca un factor activ 
de păstrare și cultivare a limbii strămoșești. Liceul a 
contribuit la educarea a numeroase generații în spiritul 
dragostei de patrie, al idealurilor și concepțiilor uma
niste înaintate, al muncii și luptei înfrățite a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, pentru pro
gres și o viață mai bună. EI a dat științei și culturii din 
țara noastră oameni de seamă, militant! înflăcărați 
pentru unitatea și independența patriei, pentru afirmarea 
și propășirea ființei naționale, pentru libertatea si dem
nitatea poporului român.

în anii luminoși ai socialismului. Licetil „Samuil Vul
can", continuînd și dezvoltînd bogatele sale tradiții din 
trecut — bucurindu-se din plin de minunatele condiții 
pe care partidul șl statul nostru le-au creat învătămîn- 
tului românesc de toate gradele — a pregătit și format 
un mare număr de cadre — muncitori, tehnicieni, ingi
neri, specialiști pentru diverse ramuri de activitate — 
care iși îndeplinesc cu cinste sarcinile ce le-au fost în
credințate de societatea noastră, participă activ si aduc 
o contribuție d'e seamă, împreună cu întregul popor, la 
înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economl- 
co-socială a țării, de edificare a orînduirii noi. socialiste, 
pe pămîntul patriei.

Bilanțul rodnic pe care-1 faceți cu prilejul acestei ani
versări trebuie să constituie pentru întregul colectiv al

școlii un puternic Îndemn de a acționa șl pe mal departe 
cu hotărîre, pentru a perfecționa și ridica Ia un nivel tot 
mai înalt activitatea liceului, în spiritul măsurilor si ho
tărîrilor partidului și statului nostru privind legarea 
strînsă a invățămîntului cu practica, cu cerințele con
crete, actuale și de perspectivă, ale societății noastre 
socialiste în plin progres, perfectionarea întregului pro
ces instructiv pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintel 
și culturii moderne, a împletirii organice a acestui proces 
cu o stăruitoare muncă educativă pentru pregătirea temei
nică și formarea sănătoasă a tineretului, pentru făurirea 
omului nou, înaintat al societății noastre. Orânduirea 
noastră nouă, hotăririle Congresului al XI-lea si mărețele 
prevederi înscrise in Programul partid'ulul — In cadrul 
căruia dezvoltarea învățămîntului ocupă un loc deosebit 
de important — vă oferă, dragi tovarăși și prieteni, un 
cadru minunat pentru afirmarea plenară a capacităților 
de creație și punerea largă în valoare a pregătirii, talen
tului și pasiunii voastre in munca și lupta pentru pro
gresul și înflorirea patriei, pentru ridicarea ei pe culmi 
tot mai înalte de civilizație și progres.

Sînt încredințat că profesorii, toate cadrele didactice 
ale liceului vor munci cu abnegație și devotament pentru 
a asigura înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite 
de partid în domeniul invățămintului, pentru instruirea și 
educarea tinerelor generații în spiritul înaltelor idealuri 
ale socialismului, al dragostei față de patrie și popor — 
situindu-se prin întreaga lor activitate la înălțimea ma
rilor răspunderi și exigente, pe care societatea noastră 
le pune in fața tuturor slujitorilor școlii.

De asemenea. îmi exprim convingerea' că voi. dragi 
elevi, veți face totul pentru a învăța, a învăța și iar a 
învăța, pentru a vă însuși cu pasiune,cele mai noi cu
ceriri ale gindirii și cunoașterii umane, pregătindu-vă cu 
temeinicie astăzi, pe băncile școlii, pentru a deveni mîine 
constructori de nădejde ai socialismului si comunismului 
în România, cetățeni conștient! și devotați ai patriei 
noastre socialiste. ,

La această aniversare a școlii dumneavoastră, vă adre
sez tuturor, cadre didactice și elevi^furarea d’e noi si noi 
realizări și satisfacții în muncă și la învățătură, multă 
sănătate și fericire I

NICOLAE CEAUȘESCU

Există-n graiul domol al 
oamenilor de pe meleagul 
Bistriței și Năsăudului o ex
presie care înseamnă mai 
mult decît un eveniment 
de sezon. O expresie prin 
care ei măsoară intr-un fel 
aparte timpul : „A intra pe 
rod". Adică pomul, butucul 
de vie sădit cu ani in urmă, 
îngrijit cu răbdarea și dra
gostea de care e-n stare 
omul de aici, ajunge să 
dea primele fructe. E un 
moment de bucurie adincă, 
pentru că munca e răsplă
tită ; anotimpul capătă ast
fel titlu de noblețe : „Cuta
re lucru s-a petrecut la 
atiția ani după toamna in
trării pe rod 1“

— Anul acesta, ne spune 
tovarășul Pompei Crăciun, 
secretar al comitetului ju
dețean de partid, căruia ii 
împărtășim aceste gînduri, 
la Bistrița-Năsăud numă
răm cea de-a .zecea dintre 
cele mai fertile toamne pe 
rod din întreaga istorie a 
acestor meleaguri. Și, mai 
departe, ne înfățișează un 
scurt bilanț al deceniului 
de rod continuu : s-a pornit 
acum zece ani cu o „zestre" 
a producției industriale de 
sub un miliard, iar „anul 
de rod" 1978, încă neînche
iat, înregistrează o produc
ție industrială de peste pa
tru ori mai mare. Dar ade
vărata proporție a acestui 
salt se poate măsura aici, 
mai ales, prin dinamica dez
voltării construcției de ma
șini : județul produce în 
prezent de 25 de ori mai 
multe mașini pentru indus
tria țării decît acum un de
ceniu.

Scurte popasuri în aceste 
zile pe itinerarele toamnei 
bistrițene. Sîntem pe șan

tierele marii platforme in
dustriale. Premiere ale 
toamnei ?

— în primul rînd, ne spu
ne șeful grupului de șantie
re, Gavrilă Beșa, dacă pină 
de curind ne spuneam „așa 
va arăta platforma indus
trială pe care o construim" 
și ne uitam la machetă, 
acum ne spunem : „așa 
arată platforma". Toate o- 
biectivele actualului cinci
nal fixate pe platforma in-1

tă industrială, la făurirea 
căreia mulți dintre „oa
menii de lopată" sînt acum 
constructori de nădejde, cu 
calificarea în buzunar. Sfio
șii stagiari de pînă mai ieri 
Ilie Bungărdean, Laurențiu 
Pricop, Vasile Poenaru s-au 
afirmat, au devenit șefi de 
șantiere.

Pregătiri febrile pentru 
intrarea „pe rod" la 
combinatul industrial pen
tru construcții de mașini. în

Bogata toamnă 
bistrițeana

de calificare. 250 de tineri 
se pregătesc să înfrunte e- 
xigențele meseriilor de 
strungari, lăcătuși, frezori 
și sudori. Alți 600 se califi
că la locul de muncă, în 
afara celor peste 400 de ti
neri absolvenți ai treptei a 
doua de liceu, scutiți' de 
cursurile teoretice. Combi
natul se construiește incă, 
și, in același timp, este o 
școală, pregătind oameni 
gata să ia1 în stăpinire hale
le industriale, pe măsură 
ce i^cestea ies de sub sche
le. Adevărat flux continuu 
al dezvoltării, care pătrun
de întreaga ființă a jude
țului.

Același flux se simte In 
vestitele livezi. în viile și 
pe ogoarele bistrițene. Pe 
poarta fermei de pomi 
fructiferi a C.A.P. Reteag, 
din comuna Petru Rareș, 
ies camioane grele, încărca-

dustrială a Bistriței se 
află, ca să spun așa, pe... 
conveier. Adică, spre in
trarea in viața așezării. 
Așa cum au fost, pînă mai 
ieri, mai vîrstnicele NETEX, 
CPL, fabrica de produse 
din sticlă. în toamna a- 
ceasța, „conveierul" con
structorului aduce în pragul 
funcționării secția de armă
turi industriale din oțel, 
iar fabrica de mase plasti
ce pentru construcții șl 
noua fabrică de mobilă din 
panouri înnobilate și fabri
ca de mobilă corp — dau 
deja producție. Se apropie 
de asemenea sorocul întîiu- 
lui pas la alte noi între
prinderi.

Deci, conchide Inginerul 
Gavrilă Beșa, am venit aici 
pe foste locuri pustii. Lă
săm în urmă o bogată recol-

fața startului se află prime
le capacități ale fabricii 
mecanice ; urmează cele 
ale întreprinderilor de utilaj 
textil, de stanțe-scule și 
matrițe. Iar lîngă termenele 
riguroase de punere
funcțiune a tuturor capa
cităților, pe agenda oricărui 
factor de răspundere de 
aici figurează cu majuscule: 
PREGĂTIREA OAMENI- 
LOR.

Tovarășul Iuliu Ionașcu, 
secretar adjunct al comite
tului de partid, își găsește 
cu greu o „fereastră" prin
tre problemele urgente, „la 
zi". Precizează :

— La zi, înseamnă numai 
azi. Mîine, lista se dublea
ză.

Una dintre problemele 
„la zi" : formarea comisii
lor de examinare ale școlii

te cu aromele Parmenului 
auriu.

— Cu 16—18 „tratamente" 
la pom, pe tot parcursul 
anului, așa Începe recolta 
de mere azi și aici —

în ne spune veteranul Va
sile Danciu. îndată după 
cules are loc îngrășa- 
rea cu 1 000 kilograme 
substanță brută la hectar ; 
pe urmă stropirea ; pe 
urmă aratul printre pomi ; 
pe urmă tăierea crengilor 
bătrîne... Anul trecut, fie
care din cele 68 hectare de 
livezi intensive ale C.A.P.- 
ului a rodit cîte 22 tone de 
mere. De peste 4 ori mai 
mult decît hectarul de liva
dă obișnuită.

Laurențiu DUȚA
Gheorqhe CRIȘAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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ZILE DE VÎRF ÎN AGRICULTURĂ

DIVERS
12 oameni
curajoși

în sistemul de răcire a 
toarelor cu inducție de la tur
nătoria de fonti a întreprinde
rii de autocamioane Brașov 
apăruse o „fisură". Risc mare. 
Apa clocotită putea să ajungă 

Dar nu a 
„apoi", pentru că de 

față erau 12 oameni : Mihai Ro
goz, Vasile Pușcaș, Ion Flori- 
eel, Liviu Dumitrășoaie, Liviu 
Pleșu, Nicolae Alexandru, Za- 
haria Man, Vasile Patrichi, 
Gabriel Constantin, Dumitru 
Ionescu, inginerii Mircea Vlă- 
doiu și Ion Popescu. Curaj, 
abnegație, dăruire, manifestate 
13 ore fără întrerupere, mai 
intîi pentru a bara drumul apei 
spre platforma cuptoarelor, 
apoi pentru a remedia defec
țiunea. A doua zi, in registrul 
de raport al secției au apărut 
doar două cuvinte: „Nimic 
deosebit".

la cuptoare, apoi... 
existat „<

Fantezii 
horticole

cup-

sale, 
din

In grădina locuinței 
economistul Petru Micu 
Satu Mare (sir. Thelmann nr. 2) 
a realizat de-a lungul ultimilor 
ani adevărate performanțe și 
fantezii horticole, „jucindis-se 
cu briceagul", cum spune el. 
Glumind in miniltvada sa, de 
pe unul și același păr, măr, 
vișin sau cireș, dispuși în spa
lier, se pot recolta acum, de la 
caz la caz, eșalonat, din vară 
pină toamna tirziu, trei pînă la 
șapte soiuri felurite din fructul 
respectiv. Intr-unui din peri, 
pe 0 singură creangă, in urma 
unor altoiuri repetate, cresc 
patru soiuri de pere. Dar cea 
mai originală fantezie horticolă 
o reprezintă, fără îndoială, 
coacăzul altoit pe... agriș. Spu
nea intr-o 
glumă, mai 
face plopul

Zi P. M„ mai in 
in serios : „Cind o 
mere"...
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întrebări 
pentru I.T.A. |

Recent, ne scrie Gh. Nițu din 
Ploiești, treburi urgente _ de 
muncă mă minau spre Clm- 
pina. La ora 7,55 eram în fața 
casei de bilete a auiogării 
I.T.A. Cind să cer un bilet, ca
sierița mă anunță că a depus 
diagrama. N-am mai zăbovit și 
dau fuga la mașină. Mi-am 
zis : Iau bilet în autobuz. Dar 
s-a intimplat

I

I
I
I

PORUMBUL
De la cules la depozitare 
pe drumul cel mai scurt!

® Organizarea muncii în acord global șl folosirea 
mijloacelor mecanice de recoltare. • „Buturuga mică“ 

din calea transporturilor
în județul Vaslui, pentru grăbirea 

recoltării porumbului, in multe uni
tăți agricole s-a trecut la depănușarea 
știuleților pe coceni, ceea ce grăbește 
eoacerea. Se apreciază că in coope
rativele agricole din județ această lu
crare se va efectua pe mai mult de 
10 000 ha. Desigur, este o Inițiativă 
lăudabilă. Dar la această dată in județ 
sînt mari suprafețe cu porumb care 
s-a copt și care trebuie să fie recol
tate fără tntirziere. Pentru aceasta 
se cere ca, pe lingă mobilizarea tutu
ror forțelor umane, să fie utilizate din 
plin și toate mijloacele mecanice. Or, 
in această privință, există două situa
ții diametral opuse. în Întreprinderile 
agricole de stat, mijloacele mecanice 
de recoltare sînt folosite la întreaga 
capacitate. De exemplu, la I.A.S. 
Fălciu ritmul zilnic planificat este 
depășit constant cu 25—30 ha.

După eum am aflat de la tova
rășul Mihai Butnaru, directorul 
direcției agricole județene, in coo
perativele agricole există condiții 
să fie recoltate mecanic peste

10 000 ha cu porumb. Pînă la 16 oc
tombrie insă, realizările Însumează 
doar aproximativ 670 ha. Și aceasta 
deoarece în multe cooperative agri
cole combinele nU sint folosite decît 
parțial sau chiar deloc. La coope
rativele agricole Banca și Stănilești, 
ca să ne referim numai la două ca
zuri, după ce combinele au fost pre
gătite din vreme, acum „zac" în sec
țiile de mecanizare. Situația este 
valabilă și pentru C.A.P. Stănilești, 
unde președintele cooperativei a refu
zat pur șl simplu să introducă com
binele in lan. Se argumentează, ca 
o explicație a acestei situații, faptul 
că dispun de suficientă forță de muncă 
și că organizarea activității în acord 
global ar constitui o piedică pentru 
recoltarea mecanizată a porumbului. 
Este un fals argument !

Analizînd această situație, co
mandamentul județean a Întreprins 
măsuri concrete. Astfel, din coo
perativele agricole care nu utilizau 
mijloacele mecanice, combinele au 
fost concentrate în acele cooperative,

printre care Mînjești, Ivănești, Schl- 
neni, Șuletea, Fălciu ș.a., unde există 
condiții pentru recoltarea mecanizată 
a porumbului pe suprafețe mari. în 
plus, s-a hotărit ca 140 de combine 
care au lucrat la recoltatul florii- 
soarelui să intre în lanurile cu po
rumb.

Pe cîmp se află șl mari cantități 
de porumb gata recoltat. Lipsesc 
mijloacele de transport 7 Dimpotri
vă ! în ultima săptămină, I.T.A. Vas
lui a onorat cu mai multă operati
vitate solicitările unităților agricole. 
Folosirea judicioasă a mijloacelor de 
transport lasă insă de dorit. După 
un calcul făcut la Autobaza 2 din 
Bîrlad, la trei curse, fiecare mașină 
trebuie să parcurgă, în medie. 163 
km pe zi. în realitate nu se fac de
cît 86 km pe zi, iar unele mașini — 
nici 26 km. Și aceasta deoarece se 
pierde mult timp — 4—5 ore t- la 
încărcare și descărcare. Unele uni
tăți agricole nu asigură echipe de 
încărcători, iar la bazele de recep
ție nu s-au amenajat puncte pen
tru descărcarea mecanizată a mași
nilor.

Aurel PAPADIUC 
Crăciun LĂJLUCI

Duminică, muncă 
intensă pe ogoare

IALOMIȚA. Lucrătorii ogoa
relor din județul Ialomița au 
fost prezenți și duminică la re
coltatul porumbului, legumelor, 
solei, la arat și semănat. La în
treprinderile agricole de stat 
Pietroiu, Făcăeni, Borcea, Stel- 
nica, Bordușani, Călărași șl în 
cooperativele agricole Grindu, 
Amara, Vlădenl, Șudiți, Săveni, 
Cosîmbești, Jegălia, porumbul 
a fost recoltat de pe 3 400 hec
tare. (Mihai Vișoiu).

MEHEDINȚI. în unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste 
din județul Mehedinți, dumini
că au lucrat peste 31 000 de oa
meni, lnregistrindu-se un bilanț 
rodnic. Recolta de porumb a 
fost strînsă de pe 1 754 hectare, 
terenul a fost eliberat de coceni 
pe 1 300 ha și s-au lnsămînțat 
1 863 ha cu grîu, lucrarea ur- 
mind să se încheie pe întreaga 
suprafață prevăzută, în cursul 
zilei de marți. (Virgiliu Tătaru).

VÎLCEA. Celor peste 15 000 
de lucrători ai ogoarelor din ju
dețul Vîlcea li s-au alăturat, 
duminică, aproape 2 000 de oa
meni ai muncii din unitățile e- 
conomice, precum și tot atîția 
elevi care au participat cu riv- 
nă la recoltarea porumbului, 
fructelor și legumelor. în a- 
ceastă zi, a fost recoltat porum
bul de pe mai bine de 1 500 ha. 
Cu ajutorul a 100 autovehicule 
puse la dispoziția cooperative
lor agricole de către I.T.A. Rm. 
Vîlcea, toate produsele recolta
te pe parcursul zilei au fost 
transportate pînă seara în ham
bare. (Ion Stanciu).

RAID-ANCHETĂ PRIN PIEȚE DIN CAPITALĂ

Cuvîntul cititorilor 
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII
La „P. 30“

Ion V. Marin, tehnician. Bucu
rești : Blocul P 30, proprietate de 
stat, de pe strada Avrig nr. 16, din 
București, sectorul 3, a fost pus la 
dispoziția locatarilor cu circa 6 luni 
în urmă. Cu toate acestea, din cau
za unor defecțiuni la instalațiile sa
nitare, s-au produs dese inundații 
în apartamente și la părțile comu
ne, degradîndu-se zugrăvelile. Co
mitetul asociației locatarilor se 
străduia să înlăture aceste neajun
suri, dar nu se bucură și de spriji
nul I.C.R.A.L. Foișor. Vă rugăm să 
veniți la fața locului’ și să scrieți 
despre cele constatate. Poate în a- 
cest fel asociația locatarilor din blo
cul P 30 va primi cu mai multă 
promptitudine sprijinul necesar din 
partea I.C.R.A.L. Foișor.

Nota redacției. Am dat curs soli
citării corespondentului nostru vo
luntar și am vizitat zilele trecute 
blocul respectiv.

Din capul locului trebuie spus

cresc... ciupercile
că cele semnalate corespund întru 
totul sesizării. Chiar la intrarea în 
imobil se află două uși cu geamu
rile sparte, aspectul casei scărilor, 
al holurilor nu lasă să se întrevadă 
că ar fi vorba de un bloc nou, dat 
de puțin timp în folosință. în nu
meroase apartamente, zugrăveala, 
mai ales din băi și bucătării, este 
degradată din cauza repetatelor 
inundații, iar pereții sparți de in
stalatori pentru a înlocui țevile fi
surate nu au mal fost reparați.

Lipsa de gospodărire, dezinteresul 
față de situația acestui bloc sînt 
demonstrate și de faptul că aparta
mentele nerepartizate pînă in 
prezent au fost deschise, li s-au 
descompletat instalațiile sanitare și 
electrice, iar Intr-unui din ele, a- 
flat la parter, zugrăvelile au fost 
complet distruse, pe pereții din 
baie, în locul vopselli, creseînd... 
ciupercile.

Ce părere are Consiliul popular 
al sectorului 3 7 (Viorel Brezeanu).

Jocul „de-a
Ing. Clement Crăciun, șeful ser

viciului cooperării de la întreprin
derea de autocamioane Brașov : 
Printre problemele care ne dau an 
de an tot mai multă bătaie de cap 
și ne produc mari greutăți în rea
lizarea sarcinilor de plan se află și 
neasigurarea integrală a repartiții
lor pentru articole tehnice din 
cauciuc. Cu toate că legea prevede 
asigurarea cu astfel de repartiții 
pentru anul următor cu șase luni 
înainte de către centrala de resort, 
Centrala industrială de produse din 
cauciuc și mase plastice nu res
pectă prevederile legii. Un e-

repartițiile”
xemplu : din totalul de 500 tone de 
garnituri solicitate pentru producția 
anului 1979, ni s-au asigurat repar
tiții doar pentru 225 tone, iar pen
tru restul ni se propune să mal 
așteptăm pînă se vor reanaliza po
sibilitățile capacităților de care 
dispun furnizorii. Ne-ntrebăm : 
oare centrala nu cunoaște aceste 
capacități 7 Este lesne de înțeles că 
atît amînarea eliberării din vreme 
a repartițiilor, cît și suplimentarea 
lor ulterioară duc la muncă „în 
asalt", la supraaglomerări în diverse 
perioade ale anului și în final la o 
dereglare a planurilor de producție.

O falsă frumusețe

s-a intimplat alta. Deși avea 
bilete, șoferul a refuzat să-mi 
dea. El a motivat că noile dis
poziții ale Centralei auto nu 
permit să se mai elibereze bi
lete decît incepînd de la prima 
stație de oprire l ? „Vedeți, 
mașina mea e doar jumătate 
plină, a mai zis el, dar nu pot 
călca dispozițiile date". A tre
buit să plec cu a doua cursă. 
Citeva întrebări : 1. Este bine ca 
autobuzul să plece „numai pe 
jumătate plin" ? Unde-i efici
ența ? 2. Dacă șoferul este, to
tuși, gestionar de bilete, de ce 
n-ar elibera biletul și aceluia 
care nu are timpul necesar să-l 
cumpere de la casă după ridi
carea diagramei ? 3. De ce dia
grama se ridică mult inainte 
de plecarea autobuzului ?

N. R. Poate ne răspunde 
I.T.A. Ploiești.

O colecție 
muzeu

Profesorul Constantin Popes
cu, directorul Muzeului jude
țean Vaslui, ne informează că 
secția memorială „Constantin 
Tănase" a acestei preștigioase 
instituții și-a îmbogățit patri
moniul cu noi obiecte și docu
mente legate de viața și activi
tatea acestui fiu al orașului 
moldav : fotografii originale ale 
trupei „Cărăbuș", programe și 
afișe de revistă, afișul filmului 
realizat de însuși actorul, „vi
sul lui Tănase", trusa de ma
chiaj și altele. De reținut 
numele celui care a contribuit 
la îmbogățirea colecțiilor de la 
Vaslui, a secției memoriale a- 
mintite — pensionarul bucu- 
reștean Ion Mihăilescu-Cartala, 
fost colaborator apropiat al 
maestrului.

al

a-
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Compas 
în impas

In ultimele zile, telefonul
cestel rubrici a sunat în nenu
mărate rînduri. Era vorba de 
una și aceeași sesizare, pe 
care unul dintre cetățeni o re
latat-o pe larg : „Am 3 copii la 
școală. La toți le trebuie com
pas. Compase din acelea iejti- 
ne, chiar foarte ieftine, care 
anul trecut se găseau cu gră
mada in orice magazin. Am 
fost acum după ele chiar șt 
la librării, la unitățile ™ 
Coșbuc", 
„L. Rebreanu", la 
„Bucur Obor", 
ria" ț. .. 
de compas. Ba nu, ----
singur sortiment sau poate mat 
multe pentru studenți și pen
tru ingineri. Dar sint mult 
prea scumpe pentru puținele 
linii curbe pe care le fac elevii 
din clasele primare. E de mi
rare > cum de reușim să facem 
șlepuri, vapoare, strunguri, 
tractoare și ne încurcăm tocmai 
la un... compas școlăresc".

Chiar așa...

„Gh.
Topîrccanu", 

_ universalele 
ÂT , „Unirea", „Victo
ri „București". Nici urnta 
’ , există un

„Gh.
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I
Rubrică realizată de
G21. GT1UR3
cu sprijinul corespondenților < 
„Scînteii" I

CARTOFI DE CALITATEA I
...cu supliment de pâmînt și paie

In întreprinderile agricole de 
stat din județul Vaslui, unde 
porumbul a fost cules de pe ă- 
proape 60 la sută din suprafe
țele cultivate, se înregistrează 
un ritm înalt de lucru prin fo
losirea la capacitate maximă, în 
două schimburi, a tuturor com
binelor. în fotografie : aspect da 
la recoltarea mecanizată a po
rumbului pe terenurile I.A.S. 

Vaslui

Gheorghe Anghel, comuna Pău- 
lîș, județul Arad : Prin strădaniile 
gospodarilor săi, comuna noastră a 
obținut anul trecut locul al doilea 
in întrecerea pentru „Cea mai fru
moasă comună", dar nu a reușit să 
devină fruntașă și la gospodărirea 
pămîntului. Multe suprafețe de te,- 
rent arabil aflate inițial in perime
trul C.A.P. au devenit grădini de 
folosință pentru persoane încadra
te la consiliul popular comunal. 
Unele suprafețe de teren indivi
duale sau proprietate a statului au

fost lăsate în paragină sau însămîn- 
țate cu porumb hibrid, dar produc
ția acestora a fost compro
misă. Alte grădini nu pot fi 
cultivate din cauza întreprinderii 
de îmbunătățiri funciare, care le 
„imobilizează" pentru depozitarea 
de agregate. Hectare întregi de te
ren arabil aparținînd C.A.P., deși au 
fost cultivate cu porumb, au rămas 
neprășite. Ne întrebăm : cum se 
aplică prevederile legii privind va
lorificarea la maximum a fiecărei 
palme de pămînt 7

pentru iarnă. La

au început să se deprecieze, plerzîn- 
du-și aspectul comercial. Am cerut 
de atîtea ori să ni se dea marfa în 
mod eșalonat, dar eu am spus, eu am 
auzit...

Interesîndu-ne de situația gra
ficelor de aprovizionare, ’ am aflat, 
cu surprindere, că respectivele 
grafice nici măcar nu au fost întoc
mite, expedierea produselor in uni
tăți lăsîndu-se la „mica înțelegere" a 
responsabililor de magazine și a șefi
lor de depozite.

dem că inspecția comercială nu a 
trecut de mult timp pe aici, pentru 

' a reaminti personalului de obliga
țiile ce-i revin. Observație valabilă 
și în cazul depozitelor de legume 
care aprovizionează unitățile respec
tive.

în aceste zile au început livrările 
de cartofi, ceapă și rădăeinoase la 
domiciliul cumpărătorilor. Deși depo
zitele sînt 
aceste solicitări, 
vrări este încă

Pe scurt, din scrisori
Foto : A. Papadluo

© în locul graficelor - „micile înțelegeri44 ® A- 
mestecul categoriilor - o sursă de nereguli 
© Inspecția comercială nu trece prin piețe ?

această perioadă

în zilele de sîmbătă și duminică, in 
aproape toate piețele Capitalei s-au 
găsit cantități îndestulătoare de car
tofi, ceapă, ardei, roșii, varză, mere, 
struguri. Zilnic sînt puse la dispozi
ția bucureștenilor peste 150 vagoa
ne de legume și fructe — cu mult 
peste nivelul livrărilor din anul tre
cut. Concomitent cu preocuparea pen
tru aprovizionarea curentă, se află în 
plină desfășurare acțiunea de însilo- 
zare a produselor 
această acțiune, 
alături de lucră
torii întreprinde
rilor de legume și 
fructe, participă 
mii de elevi, stu
denți, oameni ai 
muncii din între
prinderi și insti
tuții. între pro
dusele solicitate în 
se află și cartofii.

Pentru a vedea modul în care se 
efectuează livrarea cartofilor in uni
tățile de desfacere, am vizitat, două 
zile la find, depozitele I.L.F. Obon, 
Progresul și Coșbuc, piețele Do
robanți, 1 Mal, 7 Noiembrie, ‘ 
zei, Traian, Berceni, Titan și Obor. 
Prima constatare : rampele de 
cărcare a cartofilor sosiți în București 
din județele furnizoare sînt pline de 
marfă. Cu alte cuvinte, există can
tități care pot acoperi atit cerințele 
de consum curent, cit și necesarul 
pentru însllozare. Dacă In multe piețe 
erau expuse suficiente cantități de 
cartofi, au existat și excepții : la uni
tatea I.L.F. nr. 225 din Balta Albă 
cartofii lipseau de două zile, la’ uni
tatea 239 — de o zi, iar la unitatea 
215, toate din același cartier, se vin
deau ultimele kilograme de cartofi 
din stoc.

— Am cerut cartofi 
depozit — ne spune 
responsabilul unității 
nu ne-am ales decît

— La magazinul nostru — ne-a spus 
și Tudor Ionel, 
tății 215 
trimis într-o singură 
ne cu cartofi, cît ne 
o săptămină ! Stînd

Am-
des-

în fiecare zi la 
Ilie Ciochina, 
nr. 225 — dar 
cu promisiuni.

responsabilul uni
cei de la depozit ne-au 

zi trei camioa- 
trebuiau pentru 
în saci, cartofii

Modele noi de tricotaje
Anul trecut, plat

forma industrială din 
Focșani și-a mărit nu
mărul unităților pro
ducătoare prin intra
rea în funcțiune a Fa
bricii de tricotaje. La 
ineeputul acestei luni

în mijlocul pieței 1 Mai atenția 
ne-a fost reținută de o grămadă 
mare de cartofi cu pămînt, pietre și 
paie, în vîrful căreia se afla un car
ton cu inscripția : „cartofi calitatea 
I".

— Sincer vă spun, ne este nouă 
înșine rușine cu ce marfă ne prezen
tăm în fața cumpărătorilor — ne-a 
declarat vînzătorul unității Agrocoop, 
Ion Voica. Cei de la depozit ne-au 
trimis cartofii fără nici un fel de sor
tare prealabilă. Vin cu basculanta, îi 
răstoarnă în mijlocul pieței și ne în- 
mînează actul de livrare : „cartofi ca
litatea I". Dirj 1 000 de kilograme, a- 
proape 200 kg au fost cartofi putrezi, 
pămint și pietre.

Tot în piața 1 Mai, la unitatea 
I.L.F., cartofii puși la vînzare, deși 
aveau preț de calitatea I, erau în 
amestec cu cei de calitatea a Il-a — 
deci o evidentă sursă de nereguli.

— Așa i-am primit de la 
— ne spune responsabilul 
Babaligea.

— De ce nu ați chemat

organizate să satisfacă 
numărul acestor 11- 
redus. Și aceasta 

întrucît în nici o 
unitate de desfa
cere pe unde am' 
trecut nu am vă- 
zjit afișat numă
rul de telefon al 
depozitului apro
piat, la care ce
tățenii se pot a- 
dresa.

— Pentru a îmbunătăți aprovizio
narea populației cu cartofi, precum 
și cu celelalte legume și fructe care 
se recoltează în prezent din grădini 
și livezi — ne-a spus în încheierea 
raidului nostru tovarășul Stelian Voi- 
culescu, director general adjunct la 
Direcția generală comercială a Ca
pitalei — comandamentul municipal 
anume constituit în acest scop a tri
mis delegați în principalele județe 
furnizoare. Vom întări și mai mult 
exigenta la recepționarea mărfurilor, 
astfel îneît în piețe și în silozurile 
de iarnă să avem numai produse de 
bună calitate.

Rămine doar ca măsurile respec
tive să fie confirmate de fapte.

Mîhaî IONESCU

In librăriile din Capitală
întreprinderea de difuzare a 

cărții, pune la dispoziție, prin li
brăriile sale reprezentative, un 
bogat sortiment de carte. La li
brăriile M. EMINESCU — Bd. 
Republicii nr. 5 — tel 15 87 61, 
DACIA — Calea Victoriei nr. 45 
— tel. 16 28 94, UNIVERS — 
Calea Moșilor nr. 62—68 — tel. 
15 70 73, MINERVA — Calea 
Victoriei nr. 126 — tel. 50 39 43 
se asigură și materiale informa
tive asupra 
în curs de 
marți, la 
se găsesc 
săptămină j

Cititorii 
pot adresa 
poștală librăriei „CARTEA PRIN 
POȘTĂ" din București, str. 
Pitar Moș nr. 5, sector 1. Pen
tru lucrările în curs de apariție 
se fac înscrieri anticipate. (Pu
blicitate).

lucrărilor apărute și 
apariție. în fiecare 
librăria UNIVERS 

titlurile apărute in 
precedentă.
din mediul urban se 

printr-o carte

• Strădania pentru nou. „O teh
nologie nouă în flecare săptă
mină" este una dintre inițiativele 
pe care le aplică cu succes colecti
vul întreprinderii „Electroputere" 
din Craiova. în cadrul acesteia, de 
la începutul anului au fost intro
duse în producție numeroase teh
nologii noi, între care : împacheta
rea și bobinarea statoarelor unor 
tipuri de motoare electrice în afara 
carcasei, prelucrarea sculelor, dis
pozitivelor și verificatoarelor prin 
electroeroziune, strîngerea miezuri
lor magnetice la transformatoarele 
de forță cu banda din țesătură de 
sticlă, extinderea argintării parțiale 
la reperele unor aparate electrice, 
procedeu nou de realizare a cutii
lor și carcaselor transformatoarelor 
antigrizutoase. (Victor Mitu, tehni
cian, Craiova).
• Podul abandonat. Pe pîrtul 

Ciuta din comuna Ciofrîngeni, încă 
din anul trecut a început con
strucția unui pod de legătură 
cu satele Lacuri și Piatra. Fun
dația a fost turnată. în rest, to
tul a rămas pe loc. Vina ? Neres- 
pectarea contractului încheiat cu 
întreprinderea de poduri din beton 
Giurgiu, care nu ne-a livrat prefa
bricatele pentru suprastructură.

(Oh. V. Nlca, contabil la Consiliul 
popular al comunei Ciofrîngeni, ju
dețul Argeș).
• Fructele pădurii. Cunoscînd 

efectele uneori miraculoase ale fruc
telor de pădure, Centrul din 
Baia de Aramă de achiziții și 
semiindustrializare a acestora a 
organizat, pe sate, puncte de co
lectare, reușind să strîngă nu 
mai puțin de 60 tone mure proas
pete și pulpă, 7 tone măceșe, 12 tone 
zmeură, 2 tone afine, 5 tone coar
nă, 4 tone ciuperci. Dacă experien
ța lor va fi preluată și de alte cen
tre similare, cu siguranță că, anul 
viitor, întreprinderile prelucrătoa
re vor avea serios de lucru. (Hara- 
lambie Cușma, Baia de Aramă, ju
dețul Hunedoara).

© Un sat neglijat. în dreptul că
minului cultural din satul Dobri- 
dor, comuna Moțăței, județul Dolj, 
împrejmuit cu un gard dărăpănat, 
se află de multă vreme un podeț, 
o grămadă de nisip bătătorit și o 
stivă de dale din beton pentru pa
vat. Și toate acestea în timp ce în 
localitate drumurile sînt desfunda
te, iar cînd plouă abia se poate 
circula. (Gheorghe Bîrcu, învățător 
pensionar).

depozit 
Nicolae
comisia 

de recepție 7 Regulile generale de 
comerț vă obligau la acest lucru.

La întrebarea noastră, responsabilul 
a ridicat din umeri, de parcă ar fi 
auzit pentru prima dată de aceste 
reguli.

Situația pieței 1 Mai ne face să cre-

la fabrica din Focșani
fabricațieau intrat în ...____...

alte 30 de noi articole. 
Acestora li se vor a- 
dăuga, pînă la sfîrși- 
tul lunii, încă 20 de 
noi modele. Pînă în 
prezent, numărul mo
delelor introduse in

fabricate în acest an 
trece de 120. La unele 
au fost aplicate dife
rite broderii și cusă
turi inspirate din crea
ția populară din zona 
montană a Vrancei. 
(Dan Drăgulescu).

AXUd Al;Xl

Bogata toamnă bistrițeană
(Urmare din pag. I)

— Ca să sporim recoltele am... re
dus suprafața de la 50 la 45 hecta
re, ne spune inginerul loan Chira, 
șeful fermei logumicole a C.A.P.-ului. 
Paradoxal 7 Nu, pentru că cele 5 hec
tare vor fi aduse de sub cerul liber 
în ...solarii. Anul acesta, din nou re
cord la ferma legumicolă : recoltă 
dublă față de plan. Ca și anul trecut, 
deși natura a fost potrivnică. „Am 
scos de sub ape 300 000 fire de roșii". 
Aproape 200 tone la 3 hectare. Nou
tăți de toamnă 7 Citeva zeci de tone 
de varză cîntărind 8 kilograme căpă- 
țîna ; recolta-record de 75 tone de 
varză la hectar, datorită unei... teh
nologii proprii. Da, de tehnologie e 
vorba, deși nu ne aflăm în industrie. 
De altfel și termenul „flux tehnolo
gic" constituie o realitate în agricul
tura de azi. Căci paralel cu strînsul 
recoltelor de roșii, morcovi, castra
veciori lucrează de zor „laboranții"

Gheorghe Clceu, Adam Matte, Adam 
Kiss. Execută rețetele de pămînt 
pentru răsadnițele acoperite pentru 
„ghivecele" care vor găzdui ră
dăcinile firave ale noilor plante, 
în număr de 1 500 000 pe an. Și o 
„intrare pe rod" a toamnei : cele 5 
ha de căpșuni. Căpșuni, toamna 7 Nu 
— primăvara, dar rodul se pregătește 
de pe acum.

...Frumoasă toamnă la Bistrița ! 
Trec mame ținîndu-și grijulii de 
mînă copiii purtând ghiozdanele dol
dora. întîile zile de școală ale celor 
1126 copii bistrițeni care încep să pă
trundă tainele lui „a" și „b“, cărora 
toamna le-a adus 7 școîi noi ; un 
camion încărcat cu mobilă oprește 
încet în fața blocului de locuințe din 
noul centru civic, o familie se mută 
în apartamentul cu numărul 1033 — 
cite au fost ridicate de la începutul 
anului. Și trec prin aer pilcuri de fu
nigei, și trec cocorii...

• NEAMȚ. în județul Neamț 
se desfășoară, în această săptă- 
mînă, ciclul de manifestări „Sa- 
doveniana", aflat la a IX-a edi
ție. în instituțiile de cultură ale 
județului s.înt organizate, cu a- 
cest prilej, simpozioane, confe
rințe, spectacole artistice, expo
ziții dedicate, în mod deosebit, 
operei istorice a marelui scriitor. 
La Piatra Neamț s-a deschis o 
expoziție cuprinzînd cele mai 
valoroase creații tehnice realiza
te de tinerii din întreprinderile 
și liceele de specialitate din ju
dețul Neamț. în sălile expoziției

sint organizate schimburi de/ex
periență, întîlniri cu inventatori, 
inovatori și cercetători științifici, 
prezentări de noutăți tehnice etc. 
(C. Blagovici). 0 MARAMU
REȘ. A doua premieră din ac
tuala stagiune a Teatrului dra
matic din Baia Mare este specta
colul cu comedia muzicală „Oul 
lui Columb“ de Aurel Baranga. 
Regia spectacolului este semnată 
de Cornel Mititelu și Iosif Capo
cean, muzica de Richard Stein, 
iar scenografia de Ilie Cămără- 
șan. Făcînd parte din stagiunea 
estivală a teatrului băimărean,

acest spectacol a înregistrat 55 
de reprezentații în diverse orașe 
din tară, inclusiv pe litoral, îna
inte de a fi fost văzut de băi- 
măreni. (Gh. Susa). O BACĂU. 
Casa de cultură din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej a găzduit un 
schimb de experiență, organizat 
de Consiliul central al U.G.S.R., 
la care au luat parte directorii 
caselor de cultură și cluburilor 
muncitorești din întreaga țară. 
Au fost analizate preocupările 
metodologice și artistice în vede
rea diversificării și dezvoltării 
activității politice, cultural-artls-

tice de masă și a creației tehnl- 
co-științifice, precum și condiții
le folosirii mai judicioase a ba
zei materiale de care dispun

casele de cultură șl clubu
rile muncitorești. (Gh. Baltă). 
• IAȘI. La Opera română din 
Iași a avut loc premiera opere
tei „Lăsați-mă să cînt" de Ghe- 
rase Dendrino. Conducerea mu- 
zioală — Corneliu Calistru ; re

gia artistică — Dimitrle Tăbă- 
caru ; scenografia — Constantin 
Rusu. Cu această premieră, co
lectivul operei ieșene participă 
la manifestările ce se organizea
ză la Suceava, cu prilejul Împli
nirii a 125 ani de la naș
terea compozitorului Ciprian 
Porumbescu. (Manole Corcaci). 
9 CONSTANȚA. „Peisajul do
brogean în arta românească con
temporană" se intitulează expo
ziția deschisă la Galeriile de 
artă din Constanța, cu lucrări 
de pictură și grafică semnate de

artiști plastici din întreaga țară 
care au participat la taberele de 
creație organizate anual la Con
stanța. (George Mihăescu). 
• GALAȚI. La Muzeul jude
țean de istorie s-a deschis expo
ziția „Valori bibliofile patrimo
nial-culturale pe teritoriul jude
țului Galați", cu care ocazie s-a 
desfășurat și simpozionul „Car
tea românească veche și unita
tea cultural-politică a români
lor". Clubul tineretului din Ga
lați a găzduit o dezbatere cu 
tema : „Unirea națiunea a fă

cut-o", manifestare închinată 
împlinirii a 60 de ani de la fău
rirea statului național unitar ro
mân. (Dan Plăeșu). • VASLUI. 
Teatrul „Victor Ion Popa" a 
susținut pe scena bîrlădeană o 
premieră absolută cu „întoarce
rea din pustiu" — poem drama
tic în două părți de Constantin 
Paiu, după Antoine Saint-Exu- 
pery. Este a doua premieră a 
stagiunii. Regia spectacolului 
este semnată de Cristian Nacu, 
iar scenografia aparține lui Mir
cea Alexi. (Crăciun Lăluci).
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Tovarășului KENJI MIYAMOTO
Președintele Prezidiului C.C. al P.C. Japonez

TOKIO
Dragă tovarășe Miyamoto,
Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere Im! oferă 

fericitul prilej de a vă transmite, din partea Comitetului Central al P.C.R., 
a tuturor comuniștilor români șl a mea personal, cele mal calde felicitări. 
Împreună cu urări de sănătate, fericire și noi succese In activitatea dum
neavoastră Închinată apărării intereselor vitale ale clasei muncitoare, prospe
rității și progresului poporului Japonez.

Reamintindu-mi cu plăcere Jntîlnirile și convorbirile avute Împreună 
In vara- acestui an la București, reafirm și cu acest prilej dorința ca bunele 
raporturi existente intre partidele noastre, relațiile dintre Republica Socia
listă România și Japonia să se dezvolte pe mal departe, spre binele po
poarelor român și japonez. In folosul cauzei păcii și socialismului In Întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI 
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 

Kenya vă transmit cele mai calde felicitări și urări de succes.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România 

și Republica Kenya se vor amplifica și diversifica în viitor spre binele popoa
relor noastre, în interesul păcii și înțelegerii în lume, al instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

150 de ani de existență 

a Liceului „Samuii Vulcan"

Adunarea festivă de la Beiuș

0 nouă contribuție la întărirea continuă
*

a prieteniei și colaborării româno-bulgare

Duminică, 15 octombrie. Liceul 
„Samuii Vulcan" din orașul Beiuș, 
județul Bihor, a aniversat 150 de ani 

existență. La adunarea care a 
/narcat acest eveniment au luat par
te ^reprezentanți al organelor locale 
de partid și de stat, ai Ministerului 
Educației și învățămîntului, al unor 
școli din Oradea, foști și actuali elevi 
ai liceului, un numeros public.

Particlpanții au primit cu deosebită 
satisfacție mesajul adresat cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care a fost citit de tovarășul 
Gheorghe Blaj, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean.

Cu mare bucurie a fost primit, de 
asemenea. Decretul Prezidențial pri
vind conferirea Ordinului „Meritul 
Cultural" clasa I Liceului „Samuii 
Vulcan" din Beiuș, pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea învățămîntului, 
la instruirea și educarea elevilor în 
spiritul dragostei față de patrie, 
partid șl popor, față de muncă și în
vățătură, cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la Înființare.

în numele colectivului școlii sărbă
torite, profesoara Maria Dalea, direc
torul școlii, a mulțumit din inimă 
secretarului general al partidului 
pentru mesajul adresat cadrelor di
dactice și elevilor liceului, pentru 
înalta distincție acordată, exprimînd 
recunoștința față de conducerea 
partidului și statului, precum șl hotă- 
rîrea cadrelor didactice de a pregăti 
la nivelul actualelor exigențe noi de
tașamente de elevi, constructori de 
nădejde ai socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Au transmis saluturi Iosif Nicolae, 
secretar de stat la Ministerul Educa
ției și învățămîntului, acad. Ion An
ton. membru al Consiliului de Stat, 
rectorul Institutului politehnic „Tra
ian Vuia" din Timișoara, fost elev al 
liceului, profesoara pensionară Leti- 
ția Romantianu, Nistor Vesa, maistru 
la Fabrica de mobilă din Beiuș, Ma
rius Curteanu, secretarul organizației 
U.T.C. din liceu. Alexandru Ciolac, 
președintele comitetului cetățenesc al 
părinților, Iosif Suciu, directorul Li
ceului „Emanuil Gojdu" din Oradea, 

într-o atmosferă de puternic entu

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

,'0,00 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret

' 1,55 In alb șl negru : Karlno (VI)
' 1.45 Telex

11.50 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală (Consultații pentru cla

sa a V-a) ■
16.35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Publicitate
17,30 Poeții cintă țara. (Versuri de Dan 

Deșliu și Gh. Tomozei)
17,55 Flacăra Unirii (emisiune de ctn- 

tece patriotice și ostășești)
18,15 Tribuna TV : Triumful concepții

lor Înaintate, revoluționare des
pre lume. (Emisiune-dezbatere)

18.35 Tezaur folcloric. (Melodii gorjene 
cu Maria Lătărețu)

18.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură

19.20 1001 de seri

Tragere excepțională Pronoexpres
La tragerea excepțională Pro

noexpres din 22 octombrie se 
atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ și ..Skoda 105 L", excursii 
în U.R.S.S. sau R.S. Cehoslova
că, precum și premii in bani 
de valoare fixă (50 000 lei, 15 000 
lei etc.) și de valoare variabilă. 
Se efectuează 8 extrageri în 
două faze, în cadrul cărora se 
extrag 44 de numere. Cîștigurile 
se acordă pe 10 categorii. Se 

ziasm, participanții au adoptat textul 
unei scrisori adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată, printre altele :

Participanții la adunarea festivă în
chinată aniversării unui secol și ju
mătate de existență a Liceului „Sa
muii Vulcan" din Beiuș iși exprimă, 
cu inimile vibrînd de emoție, recu
noștința fierbinte față de Partidul 
Comunist Român, față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru aprecierile 
și îndrumările exprimate în mesajul 
adresat, pentru înalta distincție acor
dată acestui vechi lăcaș de afirmare 
a culturii românești în Ardeal, care 
participă astăzi organic la efortul 
creator al României socialiste. în 
acest colț de țară, cu oameni harnici 
și viteji, care și-au păstrat de-a lun
gul secolelor nealterată ființa istori
că șl națională, ctitoria lui Samuii 
Vulcan, focar de cultură și tribună de 
idei avansate, a luminat ca o torță, 
dînd atitor generații succesive cheia 
de boltă a iubirii de patrie și neam. 
Astăzi, datorită politicii Partidului 
Comunist Român, străvechiul liceu 
din Beiuș cunoaște o dezvoltare fără 
precedent. De aceea, în aceste clipe, 
mai mult ca oricînd, gîndurile noas
tre se îndreaptă în semn de omagiu 
către conducerea partidului nostru, 
către dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
exemplu viu de activitate neobosită 
pentru edificarea unei Românii pu
ternice, libere și independente.

Asigurăm conducerea partidului și 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune în 
încheierea scrisorii — că noi, toți cei 
prezenți azi la memorabila festivitate 
a Liceului „Samuii Vulcan", vom 
adăuga roadele priceperii și străda
niei noastre efortului întregului po
por pus în slujba făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
asigura tuturor celor care vor păși pe 
porțile acestui vechi liceu o mai 
adincă pătrundere a minunatului 
univers al cunoașterii, formînd tine
retul pentru muncă și viață, punînd 
astfel noi temelii înfloririi și presti
giului scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

19.30 Telejurnal
19,50 Ancheta TV : Ce este, cum se 

exercită controlul oamenilor mun
cii in activitatea soclal-economică

20,25 Românie, patrie mindră. (Program 
de cintece interpretate de corul 
„Ars Nova" din Pitești)

20.40 Seară de teatru : „Burghezul gen
tilom" de Mollăre. Premieră TV. 
Spectacol realizat de Comedia 
franceză. Regla : Jean Meyer

21.55 Publicitate
22,00 Virtuozi al muzicii populare româ

nești
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei
20.15 Viața economică
20,45 Armonii intime (muzică de came-ț 

ră). In program : Beethoven — 
Cvartetul op. 95 ; W. Berger — 
Cvartetul nr. 6. Interpretează 
cvartetul „Brahms" (R.D.G.)

21,35 Telex
21.40 Inscripții pe celuloid. Orașul de 

lingă mare : Soci. (Producție a 
Televiziunii sovietice)

22.00 închiderea programului

cîștigă și cu 3 numere din 5 
sau 6 extrase. Participarea se 
face pe bilete de 6 și 15 lei va
rianta simplă. Biletele de 15 Iei 
varianta simplă participă la 
toate cele 8 extrageri și pot ob
ține premii la oricare din cele 
10 categorii de cîștiguri. Bile
tele de 6 lei au drept de parti
cipare la faza a Il-a, respectiv 
numai la cele 4 extrageri ale 
acestei faze. Vînzarea biletelor : 
pînă sîmbătă 21 octombrie 1978.

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor fructuoase ale 
vizitei prietenești de lucru efectuate 
în Republica Socialistă România la 
invitația primului ministru al guver
nului român, Manea Mănescu, de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov.

Guvernul român a subliniat impor
tanța hoțărîtoare pentru întărirea 
prieteniei, colaborării și solidarității 
româno-bulgare a întllnirilor și con
vorbirilor rodnice, devenite tradițio
nale. dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

S-a subliniat cu satisfacție că In 
cursul convorbirilor, precum și in do
cumentele adoptate, cei doi prim-mi- 
niștri au convenit măsuri pentru 
transpunerea în viață a înțelegerilor 
stabilite la nivel inalt privind dezvol
tarea colaborării economice, extin
derea cooperării în producția indus
trială și agricolă, în știință, tehnolo
gie și in transporturi, precum și în 
extinderea relațiilor comerciale din
tre cele două’țări.

în acest context, au fost apreciate 
pozitiv acțiunile stabilite pentru lăr
girea cooperării In domeniile energe
tic, construcțiilor de mașini, indus- 

•

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernultll 

Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu, a primit luni, 
in vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul Republicii Democra

Cronica
La 16 octombrie, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exteror 
și cooperării economice internaționa
le, a primit pe Biju Patnaik, minis
trul oțelului și minelor al Indiei.

în timpul vizitei în țara noastră, 
ministrul indian a avut, de aseme
nea, convorbiri cu Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, și 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și a fost 
oaspetele colectivelor unor mari uni
tăți industriale.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a schim
burilor comerciale, a colaborării și 
cooperării economice, in domenii de 
interes comun, între România și 
India.

Luni după-amiază, oaspetele a 
părăsit Capitala.

★
Duminică $1 luni. Tan Sri Datuk 

Haji Omar Yoke Lin Ong, președin
tele Senatului Malayeziei, aflat în 
țara noastră, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, a făcut o vizită in 
județul Cluj.

Oaspetele malayezian a avut o în
trevedere cu Ștefan Mocuța, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al județului Cluj, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. in cadrul căreia au fost În
fățișate aspecte ale dezvoltării jude
țului. Totodată, președintele Senatu
lui Malayeziei a vizitat întreprinderea 
producătoare de utilaj textil „U- 
nirea", întreprinderea de prelucrare 
a lemnului, fabrica de porțelan 
„I.R.I.S.", Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai", Muzeul de istorie al Transil
vaniei.

în onoarea oaspetelui, președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean a oferit un dineu.

★
La București s-au încheiat luni 

lucrările celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte economice româno- 
costaricane. Protocolul sesiunii, sem
nat de Alexandru Mărgăritescu, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și de Cesar Valverde Vega, 
viceministru la Ministerul Promovă
rii Umane din Costa Rica, prevede 
dezvoltarea în continuare a schimbu
rilor comerciale și a cooperării in
dustriale și tehnico-științifice în do
menii de interes comun între Româ
nia și Costa Rica.

A participat Carlos E. Campos 
Monge, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Costa Rica la Bucu
rești.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația costaricană a vizitat unități 
industriale, obiective social-culturale 
și turistice din Capitală și din țară.

★
Consiliul Culturii și Educației So

cialiste a organizat, luni seara, pe 
scena Teatrului Giulești, un spectacol 
de gală prezentat de Teatrul muni
cipal din Karl Marx-Stadt, care ne 
vizitează țara în cadrul planului de 
colaborare culturală dintre Republica 
Socialistă România șl R.D. Germană.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 oetombrie. In țară : Vremea 
va fl relativ frumoasă în sud-estul tă
rii, unde cerul va ti variabil. In ce
lelalte regiuni, cerul va prezenta înno- 
rări mai accentuate, și pe alocuri vor 

triei chimice, agriculturii șl comerțu
lui interior șl îndeosebi măsurile 
concrete convenite pentru construirea 
In comun a marilor obiective indus
triale : Complexul hidrotehnic Turnu 
Măgurele-Nicopole, Complexul hidro
tehnic Cernavodă, întreprinderea de 
mașini grele șl utilaje de la Giurgiu- 
Ruse, viitorul Combinat chimic de 
olefine de la Plevna.

în același timp, s-a exprimat satis
facția pentru amplificarea raporturi
lor de colaborare in domeniile cultu
rii, lnvățămintului, turismului, presei 
și radioteleviziunil, precum și in alte 
domenii de interes comun, dintre 
cele două țări socialiste vecine și 
prietene,

A fost relevată importanța înțele
gerilor stabilite privind definitivarea 
direcțiilor principale ale dezvoltării 
In perspectivă a colaborării și finali
zarea lucrărilor pentru coordonarea 
bilaterală a planurilor de dezvoltare 
economico-socială a celor două țări 
pentru perioada 1981—1985.

S-a apreciat și cu acest prilej că 
transpunerea in viață a acestor mă
suri contribuie la dezvoltarea multi
laterală a prieteniei și colaborării 
frățești româno-bulgare, în folosul 
celor două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a trasat sarcină 
organelor centrale de resort să orga
nizeze aducerea la îndeplinire a sar
cinilor ce le revin din protocolul 
semnat de cei ,doi prim-miniștrL 

tice Sudan, Mohamed Osman Moha
med El Awad.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
cordială. (Agerpres)

zilei
Artiștii oaspeți au interpretat piesa 
„Cercul de cretă caucazian" de Ber
tolt Brecht. După ce a dat spectacole 
la Brașov și Sibiu, colectivul Teatru
lui municipal din Karl Marx-Stadt 
mai prezintă marți seara, în sala Ma
jestic a Teatrului Giulești, piesa 
„Tîrgul din Plundersweilern", adap
tare de Peter Hacks, după Goethe.

La spectacolul de gală au asistat 
Ladislau Hegedus, secretar de stat la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de teatru, 

■alți oameni de cultură,, un numeros 
public.

Erau prezenți Ekkehardt Riechel, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
„Zilele literaturii din Republica 

Democrată Germană" au programat, 
luni, o nouă manifestare cultural- 
artistică, organizată de Consiliul 
Culturii ți Educației Socialiste, Uniu
nea scriitorilor și Muzeul literaturii 
române.

Scriitorii Horst Delchffus, Heinz 
Kahlau și Ruth Craft din R.D. 
Germană, aflați cu acest pri
lej in țara noastră, au citit din 
creațiile lor. în continuare, acto
rii Silvia Popovici, Valeria Gagea- 
lov și Dorel Iacobescu au recitat din 
poezia clasică șl romantică germană, 
precum și din opera unor mari poeți 
români — Mihai Eminescu, Lucian 
Blaga, Alexandru Philippide. Pro
gramul a luat sfârșit cu recitalul 
violoncelistului George Georgescu, 
care a interpretat piese reprezenta
tive din creația lui J. S. Bach.

La manifestare, desfășurată la Mu
zeul literaturii române, au fost de 
față Klaus Hopcke, adjunct al mi
nistrului culturii din R. D. Germană, 
precum și membri ai Ambasadei 
R.D.G. la București.

★
între 9 și 16 octombrie a.c., o dele

gație a Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist 
și Comitetului foștilor luptători an
tifasciști, condusă de generalul-colo- 
nel în rezervă Mihai Burcă, a efec
tuat o vizită pentru schimb de ex
periență in R.P. Bulgaria, la invita
ția Comitetului Central a] luptători
lor împotriva fascismului și capita
lismului din țara vecină.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri la Comitetul Contrai al lup
tătorilor împotriva fascismului și ca
pitalismului și la unele comitete ju
dețene ale foștilor luptători, s-au 
vizitat locuri și monumente istorice, 
întreprinderi economice și instituții 
social-culturale din Sofia și județele 
Plevna, Gabrovo, Stara-Zagora și 
Plovdiv.

în cursul zilei de luni, delegația 
s-a înapoiat la București.

★
Opera Română din București și-a 

deschis luni seara stagiunea de re
citaluri 1978—1979. prima manifestare 
din cadrul acestei stagiuni a avut în 
program lucrări din creația muzicală 
italiană.

(Agerpres)

cădea burnițe șl ploi slabe, violul va 
sufla slab pină la moderat, cu’ intensi
ficări locale lu zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre 
2 și 12 grade, iar cele maxime intre 12 
și 22 de grade. Dimineața șl seara se 
va semnala ceață, mai ales In sudul 
și estul țării. Izolat, condiții de brumă. 
In București ; Vremea va ii relativ fru
moasă, cu cerul variabil. Vint slab 
pînă la moderat. Dimineața și seara, 
ceață. Temperaturile ușor vaiiablle.

Cu privire la vizita de prietenie a delegației P.C.U.S. 
in Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, intre 13 
și 15 octombrie 1978 s-a aflat într-o 
vizită de prietenie în Republica So
cialistă România o delegație a 
P.C.U.S. alcătuită din A. A. Gromiko, 
membru al Biroului Politic al C.C. ai 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., conducătorul delegației,
B. N. Ponomariov, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. V. Rusakov, secretar al
C. C. al P.C.U.S.’, V, I. Drozdenko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ambasa
dorul U.R.S.S, in Republica Socia
listă România.

Delegația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a fost primită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Au avut loc convorbiri între dele
gația P.C.U.S. și delegația P.C.R. al
cătuită din Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.

în cadrul convorbirilor au fost 
examinate un cerc larg de probleme 
ale relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
precum și probleme actuale ale situa
ției internaționale și ale mișcării co
muniste mondiale.

Delegațiile română șl sovietică au 
examinat multilateral mersul realiză
rii înțelegerilor convenite la în- 
tîlnirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Participanții la convorbiri au eviden
țiat cu satisfacție că, in ultimul timp, 
au fost înfăptuiți o serie de pași con- 
creți pentru traducerea în viață a 
programului pe termen lung de co
laborare româno-sovietică, menționat 
în Declarația comună din anul 1976. 
Au fost examinate căile dezvoltării 
în continuare • a legăturilor reciproce 
și colaborării dintre România și 
Uniunea Sovietică, atit pe bază bila
terală, cit și multilaterală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Revista competițiilor
© Rugbiștii noștri continuă seria succeselor în Marea 
Britanie • Dinamo — campioană la polo • Eșecul de 
la C.M. de voiei sancționat de federație © Zece zile 

„de foc“ pentru fotbaliști
Evident, satisfacțiile acestei peri

oade ni Ie oferă rugbiștii noștri tri
colori. în 27 septembrie ei au ple
cat într-un lung și dificil turneu prin 
Marea Britanie, unde orice echipă de 
prima mină reprezintă o forță dem
nă de renumele „patriei balonului o- 
val“. Așteptîndu-i, hebdomadarul lon
donez „Sunday Telegraph" scria : 
„Un rezultat bun. al românilor le-ar 
mări șansele de a putea întîlni toa
te cele patru naționale britanice în 
cadrul unei competiții oficiale". Re
zultatul, de fapt rezultatele, se ridi
că peste așteptări, stîrnind — după 
cum se știe — semnele de exclama
re ale presei-gazdă și ale agențiilor 
internaționale : 20—7 cu Aberavon ; 
7—7 cu Swansea (campioana Țării 
Galilor) ; 6—18 cu selecționata ora
șului Bath (dar ai noștri au jucat cu 
rezervele, odihnindu-și titularii pen
tru meciul următor) ; 30—28 cu
R.C. Gloucester (campioana Angliei) ; 
49—12 cu London Scottish ; 50—13 cu 
Clifton. Astăzi este programată ulti
ma partidă — cu puternica selecțio
nată a orașului Bristol. Noi avem în
credere, dar, oricum, rezultatul tur
neului este de pe acum apreciat ea 
fiind mai mult decît bun. Ceea ce în
seamnă că...

Duminică s-au încheiat două cam
pionate. La polo, Dinamo București 
a reușit — în sfîrșit, după trei ani — 
să smulgă titlul Rapidului. Este, in 
fond, un act de justiție, fiindcă a- 
portul celor două cluburi la evolu
ția în general bună a reprezentati
vei noastre de polo este cam egal. 
De reținut însă că în vitrina clu
bului din șoseaua Ștefan cel Mare

® Zilele trecute, în librăriile din 
Japonia a apărut un album dedicat 
gimnastei românce Nadia Comăneci, 
triplă campioană olimpică la Jocurile 
de la Montreal. Editat în condiții 
grafice deosebite, cu numeroase foto
grafii color, „Albumul Nadia Comă- 
neci" a fost primit cu mare interes 
de iubitorii sportului, cărora le oferă 
date interesante din viața și activita
tea sportivă a cunoscutei' gimnaste. 
Albumul a fost realizat de editura 
„Kobunsha", al cărei președinte, 
Akiko Noguchi, este autorul introdu
cerii și al textului biografic.
• Campionatul național de auto- 

mobilism-viteză în coastă a fost ciș- 
tigat la actuala ediție de Andrei 
Belu („I.A.P. Dacia"), urmat în cla
samentul general de coechipierul său 
Nicu Grigoraș.

Cele două delegații au subliniat 
hotărlrea Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice de a acționa 
Împreună cu celelalte țări participan
te la Tratatul de la Varșovia, de a-și 
spori contribuția la cauza destinde
rii, securității, colaborării intre state 
șl păcii în Europa.

în cursul schimbului de păreri asu
pra problemelor internaționale, am
bele delegații și-au exprimat Îngri
jorarea in legătură cu încercările 
forțelor Imperialismului și reacțiunii 
de a complica situația în lume. Păr
țile au subliniat importanța sporirii 
eforturilor întreprinse, Împreună și 
în mod individual, de țările socialiste 
îndreptate spre continuarea și adîn- 
cirea procesului destinderii, lichida
rea prin mijloace pașnice a focarelor 
de Încordare, încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
renunțarea la folosirea forței in rela
țiile dintre state, interzicerea tuturor 
tipurilor de arme de distrugere în 
masă, inclusiv a unei astfel de arme 
barbare ea bomba cu neutroni. Hotă- 
ririle sesiunii Consiliului N.A.T.O. 
din mal 1978 de a spori cheltuielile 
militare ale statelor merpbre ale 
acestei organizații contravin interese
lor cauzei destinderii, stimulează 
cursa Înarmărilor, ridică noi obsta
cole in calea dezarmării. Delegațiile 
au declarat că Republica Socialistă 
România și U.R.S.S. vor eontribui și 
în viitor activ la Înfăptuirea preve
derilor Actului final al Conferinței 
general-europene, la dezvoltarea 
unei colaborări largi, reciproc avan
tajoase intre toate statele, indiferent 
de sistemele lor sociale, la adoptarea 
de măsuri de dezangajare militară și 
de dezarmare pe continent și la pre
gătirea temeinică a .viitoarei reuniuni 
de la Madrid.

Cele două delegații au reafirmat 
solidaritatea României șl Uniunii So-

★
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, alcătuită din 
Andrei Gromiko, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., conducătorul delegației, 
Boris Ponomariov, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Konstantin Rusakov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră. Din de
legație a făcut parte, de asemenea, 
Vasili Drozdenko, membru al C.C. al 

acesta este al 18-lea titlu de cam
pion național la polo I Și campiona
tul feminin de floretă și-a tras cor
tina. Campioane — tot „mușchetare- 
le“ de ia Steaua I

La sfârșitul săptămînll trecute au 
fost anunțate public sancțiunile de
cise de Federația română de volei 
pentru comportarea penibilă a selec
ționatei noastre la recentul campio
nat mondial din Italia (locul al 
13-lea). Antrenorii au fost destltuiți ; 
echipa națională dizolvată : toți cei 
12 jucători au primit avertisment ; 
patru dintre ei au fost sancționați și 
cu retragerea titlului de „maestru, al 
sportului" ; s-au luat măsuri de îm
bunătățire a organismelor tehnice ale 
federației. După cite cunoaștem, și 
C.N.E.F.S. va analiza această com
portare, la nivelul său, ceea ce 
oferă garanția că vor fi luate 
în discuție șl vina federației 
(care a greșit și etnd s-a amestecat, 
și cind nu s-a amestecat), și pe 
cea a trimișilor secției de perfor
manță (care, după desele controale 
făcute, raportau că decurg foarte, 
bine niște pregătiri ce pină la urmă 
s-au dovedit greșit orientate).

Și-acum să trecem la fotbal. Cum 
foarte exact se exprima comentato
rul Ion Ghițulescu la radio, numai 
două formații din prima divizie au 
o comportare constantă în campio
nat : F.C. Baia Mare (cu prestații în 
continuare bune și cu rezultate pe 
măsură : și-a consolidat poziția de 
lider prin trei puncte avans) și Po
litehnica Timișoara (cu evoluții în 
continuare slabe, care au situat-o 
ferm pe ultimul loc). în rest, toate

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Pe clase, titlurile de campioni au 

fost cucerite de următorii sportivi : 
clasa pînă la 1 000 cmc : Neculai Mi- 
hăilescu (Unirea Tricolor București) ; 
clasa 1 000 cmc — 1 150 cmc : Doru 
Gindu (Unirea Tricolor) ; clasa peste 
1 300 cmc : Eugeniu Ioncscu Cristea 
(Unirea Tricolor) ; clasa „Dacia 1 300" 
— grupa I : Ludovic Balint (C.S.U. 
Brașov) ; clasa „Dacia 1 300“ — gru
pa a Il-a : Andrei Belu.

în clasamentul general pe echipe 
primul loc a fost ocupat de Unirea 
Tricolor București.

în ultima etapă a campionatului, 
desfășurată la Stîna de Vale (jude
țul Bihor), pe primul loc în clasa
mentul general s-a situat Andrei 
Belu, pe o mașină „Dacia 1 300".
• în cadrul turneului internațio

nal de box desfășurat la Tampere 

vietlce cu lupta popoarelor pentru 
lichidarea deplină a colonialismului 
și neocolonialismufui, a rasismului și 
apartheidului, pentru afirmarea drep
tului suveran al fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe bogățiile sale naționale și 
de a-și alege în mod liber calea dez
voltării sale, ceea ce ar crea premise 
importante și pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale.

Delegațiile P.C.R. și P.C.U.S. au 
reafirmat hotărirga partidelor lor de 
a contribui prin toate mijloacele la 
întărirea unității mișcării comuniste 
mondiale, a tuturor forțelor revolu
ționare și democratice ale contempo
raneității in lupta pentru pace, demo
crație, independență națională șl so
cialism. Reprezentanții celor două 
partide au relevat marea importanță 
a prevederilor documentului adoptat 
de Conferința de la Berlin a partide
lor comuniste și muncitorești din Eu
ropa.

Convorbirile din București s-au 
desfășurat într-o atmosferă de lucru, 
sinceră, tovărășească. Ele au confir
mat intenția fermă a Partidului Co
munist Român și a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice să edifice 
și în viitor relațiile dintre cele două 
țări în spiritul Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
din anul 1970 și al Declarației 
româno-sovietice din anul 1976, pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
muhil și solidarității internaționale, 
egalității în drepturi, independenței, 
încrederii reciproce, respectului și 
întrajutorării tovărășești. Cele două 
delegații și-au exprimat încrederea 
că schimbul de vederi care a avut 
loc va contribui la adîncirea priete
niei șl colaborării dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., Republica Socialistă Româ
nia și U.R.S.S., dintre popoarele 
rotnân și sovietic. In interesul reci
proc, al cauzei păcii și socialismului.

★
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Paul Niculescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe 
Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ambasado
rul țării noastre la Moscova.

(Agerpres)

celelalte formații își aruncă suporte
rii din agonie în extaz, și invers. în 
etapa de alaltăieri, doi jucători (ară
deanul KulUa și.craioveanul Cîrțu) au 
fost notați binemeritat cu 10, iar trei 
arbitri au fost hotați iirgrijorător-cu 
4 : C. Bărbulescu (pentru că a va
lidat golul cu care Olimpia a cîști- 
gat la Timișoara, jucătorul sătmârean 
fiind acuzat că s-a ajutat de mină), 
R. Șerban (pentru acordarea a două 
goluri neregulamentare în partida. 
Sportul studențesc — Jiul, Încheiată 
cu 1—1) și Al. Ghigea (pentru ne- 
acordarea unui gol valabil înscris da 
F.C. Bihor în poarta echipei Di
namo). Li s-ar putea adăuga 
O. Ștreng, care „n-a observat" un 
placaj de rugbi în careul Politehnicii 
Iași. '

De Ieri și pînă miercuri 25 octom
brie seara au început să curgă însă 
cele zece zile „de foc" pentru fotba
liștii noștri. Poimîine este progra
mat turul al doilea in Cupa U.E.F.A. 
și nu sînt multe motive de liniște. 
F.C. Argeș are pe fundașul centrai 
Cîrstea accidentat — ceea ce ar pu
tea înlesni sarcina înaintării Valen- 
ciei conduse de Kempes și împinsă 
din spate de Bonhof. Politehnica Ti
mișoara, plecată la Budapesta să în
tâlnească pe Honved, are și ea pe 
Păltinișan absent, plus lipsa de for
mă, plus disensiunile apărute între 
antrenorul Angelo Niculescu și unii 
jucători probabil din... prea mult 
bine. O mobilizare la cea mai înal
tă tensiune, o strîngere a rinduri- 
lor și o dăruire totală pe teren ar 
putea, totuși, să scoată cele două re
prezentante ale noastre cu fața cu
rată din acești; foarte dificile încer
cări. Sperăm...

După cum sperăm că și meciul cu 
Iugoslavia este pregătit de pe acum 
cu seriozitatea cuvenită unui aseme
nea moment.

«Gheorghe MUR Ol

(Finlanda), pugilistul român Alexan
dru Turei s-a clasat pe primul loc la 
categoria semimuscă, învingîndu-1 
în finală la puncte pe sportivul fin
landez Antti Juntumaa. Boxerii ro
mâni Dumitru Șchiopu (muscă) și 
Costache Ciochină (mijlociemicăi au 
cîștigat medaliile de bronz la cate
goriile respective.

© La Gyula (Ungaria) s-a desfă
șurat un concurs internațional de 
dirt-track. la care au participat mo- 
tocicliști de la cluburile Metalul 
București și „Volan" din Gyula.

Concursul a fost dominat de spor
tivii români, care au ocupat primele 
trei locuri : 1. Gheorghe Sora — 15 
puncte ; 2. Ion Bobîlneanu — 14 
puncte ; 3. Nicolae Rîureanu — 10 
puncte. Pe locul patru s-a clasat 
Farkas („Volan"), cu 9 puncte.

• CĂRBUNE NEPO
LUANT. Se știe că, în pro
cesul combustiei, cărbunele eli
mină în atmosferă diferite sub
stanțe poluante : bioxid de car
bon, sulfuri si altele. Specialiști 
suedezi au descoperit un proce
deu de transformare a „rocii 
negre" intr-o gelatină care, in 
timpul arderii, nu mai poluează 
aerul. Denumit „Carbogel", a- 
cest produs se obține prin con- 
casarea cărbunelui, amestecarea 
sa cu apă (30 la sută) și cu o 
substanță chimică ce-i conferă 
consistentă de pastă. Un alt a- 
vantaj. demn de luat in. consi
derare. rezidă în faptul că acest 
produs se transportă cu tancuri 
petroliere, cu cisterne și prin 
conducte, la fel ca și petrolul. 
Arderea se face în cuptoare ro
tative. la aprinderea amestecu
lui utilizîndu-se petrolul..

• ASALTUL EVERES- 
TULUI CONTINUĂ.
25 de ani de la reușita britani
cului Edmund Hillary, care a 
ajuns pentru prima dată pe cel 
mai înalt vlrf al munților Hi
malaia (8 848 m), Everestul con
tinuă să atragă numeroși alpi
nist! din toate colturile lumii. 
Astfel, chiar în aceste zile au 
fost înregistrate două noi ten
tative de ascensiune încununate 
de succes. Prima a avut loc 
sîmbătă și aparține unui grup 
de alpiniști vest-germani. iar 
cea de-a doua, duminică, mar- 
cînd victoria a patru sportivi 
francezi. Echipa franceză — no
tează A.F.P. — a fost condusă 
de Pierre Mazeaud, în vîrstă de 
49 de ani, fost secretar de stat 
cu problemele tineretului și 
sporturilor. Ea . a beneficiat de 
un timp ideal : un cer senin și 

o temperatură de minus 10 gra
de. Luni, doi membri ai echipei 
vor încerca o coborîre cu schiu- 
rile între 8 000 și 6 500 m.

• PRIMA „ȘARJĂ" 
DE URANIU DIN APA 
DE MARE. Un grup de spe
cialiști niponi a anunțat că, 
după doi ani de prodigioasă ac
tivitate, a izbutit să extragă 
149 miligrame de uraniu din apa 
de mare. Așa cum se știe, o tonă 
de apă de mare conține abia 3,3 
miligrame din prețiosul ele
ment. Obținerea primei „șarje" 
de uraniu din ocean a stîrnit 
un interes legitim în rîndul oa
menilor de știință din întreaga 
lume. Cu atit mai mult cu cit 
Japonia preconizează în mo
mentul de față să construiască, 
pînă în anul 1990, o uzină pen

tru extragerea uraniului din 
apa mării, cu o producție a- 
nuală de 1 000 tone.

• SECRETARA ..JU
LIETEI. într-un ziar din Ve
rona. orașul tragediei cele
brului cuplu shakespearean 
Romeo și Julieta, a apărut 
următorul anunț : „Julieta
Capulettl caută secretară pen
tru trierea corespondenței sale". 
Acest post a fost creat pen
tru prima dată în 1937 și a 
fost ocupat de E. Solimani, care 
a început să răspundă la scri
sorile expediate pe numele 
eroinei. Nimeni nu a știut însă 
că sub iscălitura Julietei șe as
cundea un... bărbat. După 

moartea sa, această îndeletni
cire a fost preluată de o altă 
persoană de sex masculin, Gino 
Beltramini. Cum insă televizi
unea a deconspirat sexul celui 
în cauză,’ Beltramini a trebuit 
să renunțe la postul său. De 
atunci teancurile de scrisori în 
care tinerii încredințează Ju
lietei tainele lor stau nedesfă
cute intr-o încăpere a munici
palității. în urma anunțului pu
blicitar. funcția vacantă i-a fost 
încredințată Paolei Sella. în 
vîrstă de 20 de ani. „Nu știu 
dacă cei ce corespondează cu 
Julieta cred în existența ei. Mai 
degrabă singurătatea, nevoia de 
a împărtăși cuiva propriile fră- 
mîntări îi determină pe mulți, 
pe prea mulți tineri să se des- 

tăinule Julietei" — a declarat 
Paola.

© CIROZA Șl „DE
CIBELII". Potrivit publicație* 
„Newsweek", sănătatea locuito
rilor din cartierele aflate în a- 
proplerea unui mare aeroport, 
de talia celui din Los Angeles, 
este grav amenințată. Referin- 
du-se Ia constatările unui grup 
de profesori de la Universitatea 
din California, săptămînalul a- 
merican notează : „Aceste per
soane sînt expuse în medie de 
560 de ori pe zi (cifră care re
prezintă numărul decolărilor și 
aterizărilor) la zgomote variind 
între 90 și 115 decibeli. Mortali
tatea este cu 20 la sută mai ri
dicată decît într-o zonă simi
lară. aflată la o distanță de 8—9 
mile. Cazurile de ciroză a fica
tului sint eu 140 la sută mal 

numeroase ; stressul provocat 
de zgomot duce, de asemenea, 
la hipertensiune arterială, sti
mulează abuzul de băutură, 
avînd și alte consecințe negati
ve asupra stării de sănătate.

• ARTA Șl MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR. Socie- 
tatea pentru protecția mediului 
înconjurător din Poznan (R. P. 
Polonă) dă dovadă de spirit de 
inițiativă în domeniul propagării 
în rîndul populației â comanda
mentelor luptei împotriva poluă
rii. Alături de alte acțiuni eu ca
racter social-educativ, societa
tea a organizat de curînd. la 
Poznan, o expoziție de pictură, 
sculptură și desen, cu lucrări 
inspirate de grija pentru viito
rul mediului natural în care 
trăiește omul.

• NOI AEROPOR
TURI PLUTITOARE, ca 
rezultat al dezvoltării pe care o 
cunoaște traficul aerian Inter
național1, în diferite țări cîștigă 
tot mai mult teren ideea con
struirii de aeroporturi în largul 
mării. Din cele peste 40 de 
proiecte elaborate în ultimul 
deceniu, trei au și prins viață 
(New York, Honolulu. Naga
saki), iar unul este în curs de 
înfăptuire. Este vorba de aero
portul internațional Osaka, a 
cărui construcție va fi încheiată 
în anul 1985. EI va fi realizat la 
5 km distantă de țărm, va avea 
o suprafață de 1 100 hectare șf» 
va dispune de două piste ” In 
lungime de 4 000 m și, respec
tiv, 3 200 m.
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GENEVA : Conferința Națiunilor Unite privind elaborarea

unui Cod internațional de conduită pentru transferul

de tehnologie

Sînt necesare principii și măsuri 
menite să asigure accesul neîngrădit

la tuteririle tehnico-științifice
La Geneva s-au deschis lucrările Conferinței Națiunilor Unite privind 

de conduită pentru transferul de teh-elaborarea unui Cod internațional 
nologie.

Conferința se înscrie pe linia ac
țiunilor mai largi întreprinse de 
O.N.U. și forurile sale specializate 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. în acest 
cadru, elaborarea unui cod de con
duită pentru transferul de tehnologie 
constituie una din cerințele esențiale 
pentru care militează țările în curs 
de dezvoltare membre ale „Grupului 
celor 77", printre care și România.

Pornind de la conceptul că facili
tarea transferului de tehnologie con
stituie un instrument efectiv de ac
celerare a progresului și dezvoltării 
țărilor rămase in urmă, țările în curs 
de dezvoltare — printre care și 
România — militează pentru reflec-

conduită a princl- 
menite să asigure 
la cuceririle știin- 
modcrne, pe baza

tarea în codul de 
piilor și măsurilor 
accesul neîngrădit 
tei și tehnologiei 
respectării suveranității și indepen
dentei naționale, egalității in drep
turi a tuturor țărilor, indiferent de 
sistemul lor politic sau de gradul de 
dezvoltare economică.

Proiectul Codului supus Conferin
ței de la Geneva a fost pregătit în 
cadrul unor reuniuni de experți des
fășurate pe parcursul ultimilor trei 
ani. Conferința inaugurată ieri va 
trebui să decidă asupra caracterului 
obligatoriu al prevederilor Codului, 
cerință susținută activ de „Grupul 
celor 77".

AMMAN 16 (Agerpres). — Regele 
Hussein ibn Talal al Iordaniei a 
primit, la palatul Basman, pe tova
rășul Vasile Pungan, care i-a înmî- 
nat un mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind, regele Hussein a ru
gat să se transmită, din partea sa și 
a reginei Nur, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, îm
preună cu un mesaj de sinceră prie
tenie din partea poporului iordanian 
pentru poporul român prieten.

Tovarășul Vasile Pungan a expus 
considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu și la alte probleme 
de interes comun.

Regele Hussein a prezentat pozi- 
Iordaniei în aceste probleme.ția

Suveranul hașemit a dat o înaltă 
apreciere preocupărilor constante ale 
președintelui Republicii Socialiste 
România pentru soluționarea pașni
că a tuturor problemelor care carac
terizează actuala stare conflictuală 
din Orientul Mijlociu, pentru instau
rarea reală a unei păci juste și trai
nice în această regiune, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate în urma războiului din 
iunie 1967, soluționarea drepturilor 
legitime ale poporului arab palesti
nian prin recunoașterea și garantarea 

tdreptului său la autodeterminare, ga
rantarea securității și integrității te
ritoriale a tuturor statelor din aceas
tă parte a lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială 
prietenească.

Și

vizitei 
delegației U.T.C.-U.A.S.C.R. 

In Australia
CANBERRA 16 (Agerpres). — De

legația U.T.C. — U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, secre
tar al Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, s-a întîlnit 
la Sydney cu M. Robertson și J. Pal- 
mada, secretari al Comitetului Națio
nal Executiv al Partidului Comunist 
din Australia. Cu acest prilej, repre
zentanții P.C.A. au dat o Înaltă a- 
preciere rezultatelor obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în edificarea orînduirii 
socialiste, participării României la 
soluționarea problemelor majore ale 
lumii contemporane.

A fost exprimată hotărîrea de a 
se dezvolta și în viitor raporturile 
dintre Uniunea Tineretului Comunist 
din țara noastră și Mișcarea Tinere
tului Comunist din Australia.

în aceeași zi, delegația a avut o 
Întrevedere cu R. Jackson, ministru 
pentru problemele tineretului din 
statul New South Wales.

încheindu-și vizita în Australia, 
delegația U.T.C. - U.A.S.C.R. a ple
cat în Noua Zeelandă.

PEKIN

Deschiderea Congresului Național 
al Ligii Tineretului Comunist din China

PEKIN 16 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la Pekin s-au 
deschis, luni, lucrările celui de-al 
X-lea Congres Național al Ligii Tine
retului Comunist din China. Au fost 
prezenți Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Ie Cien-in, Den 
Siao-pin, Li Sien-nien și Van Dun- 
sin, vicepreședinți ai C.C. al P.C.C., 
alți conducători de partid și de stat.

înaltul forum al tineretului chinez 
se desfășoară în marea Sală a Po
porului din Pekin cu participarea a 
2 000 de delegați, reprezentind pe cei 
48 milioane de membri al L.T.C.

Pe agenda congresului sînt înscrise 
aprobarea raportului de activitate, 
definirea principiilor și sarcinilor 
L.T.C. în noua perioadă Istorică, mo
dificarea Statutului organizației și 
alegerea noilor organe de conducere.

Imperativul dezarmării și dreptul 
fundamental al omului la pace 

Conferința internațională a juriștilor

%

DECALAJE TEHNOLOGICE

Viceministrul relațiilor externe și cultelor din Costa Rica despre 
vizita sa în România MADRID

• Volumul cheltuielilor pentru cercetare șl dezvoltare in țările 
„lumii a treia" este aproximativ de 100 de ori mai scăzut decît in 
statele capitaliste avansate ; 90 la sută din cercetarea științifică și 
tehnologică efectuată pe plan mondial este concentrată in țările In
dustrializate ; 86 la sută din totalul oamenilor de știință din lume lu
crează in aceleași țări.

• Țările „lumii a treia" trebuie să plătească, in medie, 3—5 mi
liarde dolari pe an pentru importul de mijloace tehnice din țările 
industrializate. Dacă actuala dependență tehnologică se va menține, 
la sfîrșitul secolului, această sumă va ajunge de 35 de ori mai mare, 
adică de 105—175 miliarde dolari pe an.

• Transferul de tehnologie este grevat de diferite clauze restric
tive. Un studiu a 409 contracte de „transfer de tehnologie" încheiate 
in Ecuador, Bolivia, Peru, Chile și Columbia arată, de exemplu, că 
aproape 80 Ia sută dintre acestea au clauze ce interzic total folosirea 
tehnologiei cumpărate pentru producerea de articole de export.

SAN JOSE 16 (Agerpres). — Vi
zita pe care am întreprins-o recent 
in România — prima într-o țară so
cialistă — a constituit o bogată ex
periență personală. Datorită ase
mănărilor de ordin cultural și ori
ginii latine comune, în România 
m-am simțit mai aproape de ai mei 
decît în alte părți ale lumii — a de
clarat agenției Prensa Latina Bernd 
Niehaus, viceministrul relațiilor ex
terne și cultelor din Costa Rica. Vor
bitorul a apreciat că „este complet 
depășită și contravine intereselor po
poarelor*.' ideea potrivit căreia deo
sebirile de orînduire social-politică ar 
constitui bariere în calea dezvoltării 
relațiilor dintre state. Pe baza prin
cipiului respectului reciproc — a a-

dăugat el — se pot dezvolta ample 
raporturi culturale, comerciale și de 
altă natură cu țările socialiste, a- 
ceasta reprezentind un element va
loros în cadrul eforturilor consacrate 
menținerii unui climat de pace in 
lume.Mișcări greviste în Italia

ROMA 16 (Agerpres). — în Italia 
se intensifică mișcarea grevistă. Po
trivit agenției France Presse, meca
nicii de la calea ferată au început 
luni o acțiune care se va prelungi 
timp de patru zile și care constă în 
întîrzierea plecării fiecărei garnituri 
cu o jumătate de oră. Aceasta este 
de natură să paralizeze transportul 
pe calea ferată. Asistenții universi
tari au anunțat intrarea în grevă în 
această săptămînă. Ca urmare a 
grevei, sesiunea de toamnă a fost 
anulată. Luni, magistrații italieni au 
declarat o „grevă de zel". Respectarea 
cu rigurozitate a instrucțiunilor de 
lucru va avea ca rezultat diminuarea 
sensibilă a activității judiciare.

împotriva „flagelului 
terorismului”

MADRID 16 (Agerpres). — Preșe
dintele guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez, a declarat, lntr-un interviu 
publicat duminică in ziarul „El Pais", 
că guvernul său va lupta prin toate 
mijloacele împotriva „flagelului so
cial al terorismului" și că nădăjdu
iește că va primi, pentru aceasta, 
sprijinul întregului popor. El a apre
ciat că democrația spaniolă mai are 
nevoie de timp pentru a-și consolida 
instituțiile.

Referindu-se la viitorul congres al 
partidului de guvernămlnt — Uniu
nea Centrului Democratic — șeful 
guvernului spaniol a relevat că 
U.C.D. va căuta să se mențină în 
centrul evantaiului politic al’ Spa
niei și va promova în continuare dia
logul pe picior de egalitate cu cele
lalte forțe politice. In același timp, 
Adolfo Suarez a apreciat că tema 
unei aderări a Spaniei la N.A.T.O., 

se pronunță 
urgentă, nici

HELSINKI 16 (Agerpres). — „De
zarmarea reprezintă nu numai o o- 
bligație politică, ci mai ales o datorie 
din punct de vedere al dreptului in
ternațional" — se arată în documen
tul final adoptat la încheierea unei 
conferințe internaționale a juriștilor 
desfășurate la Centrul cultural Hana 
Saari, din apropiere de Helsinki. La 
această reuniune, organizată în co
laborare de Uniunea juriștilor demo
crat din Finlanda și Asociația Inter
națională a Juriștilor Democrați, au 
luat parte reprezentanți din 25 țări. 
Ei s-au pronunțat pentru mul

tiplicarea eforturilor de declanșare a 
procesului dezarmării, pentru inter
zicerea armelor nucleare și a, perfec
ționării acestora. Dezarmarea — sub
liniază documentul citat — se află în 
directă legătură cu dreptul la o viață 
pașnică, care reprezintă dreptul fun
damental al omului.

Participanții au recomandat, de 
asemenea, Asociației Internaționale a 
Juriștilor Democrați să organizeze o 
serie de reuniuni și seminarii. la care 
să participe experți de drept interna
țional, consacrate diverselor aspecte 
ale problematicii dezarmării.

In vederea soluționării situației din Liban

MADAGASCAR
sociale

calea mo-
a afirmat 
stat neali- 
intemeiază

în favoarea căreia 
U.C.D., „nu este nici 

i prioritară".

Lanț de greve la filialele „Ford" din Europa

agențiile de presă„Nu ne vom întoarce la lucru pînâ cînd nu vom ob
ține cîștig de cauzâ" — aceasta este lozinca sub care 
cei 57 000 de muncitori ai filialei britanice a compa
niei americane de automobile „Ford" iși continuă 
greva declanșată în urmă cu o lună de zile in spri
jinul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață 
(imaginea din dreapta). La afirmațiile patronilor că o 
sporire a salariilor ar contribui la accentuarea infla
ției, replica muncitorilor de la „Ford" a fost fermă și 
imediată : „Dacă inflația se datorează salariilor, ce se

poate spune atunci despre profiturile întreprinderii 
care a|ung la peste 300 milioane lire sterline ?“ 
(imaginea din stingă). în semn de solidaritate cu 
greviștii britanici, muncitorii de la celelalte filiale 
„Ford" din Europa occidentală — R.F.G., Belgia, Spa
nia, Islanda — au încetat sau urmează să inceteze 
în curînd lucrul, întreaga rețea a filialelor de pe con
tinentul european ale companiei americane riscînd 
astfel să fie paralizată.

o cerință a progresului general
Negocierile comerciale multilaterale 

din cadrul Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.), care se 
desfășoară de aproape cinci ani la 
Geneva, au intrat în faza finală. Dar, 
pe măsură ce se apropie termenul 
limită (15 decembrie), perspectivele 
reușitei tind să se îndepărteze. Fapt 
mai puțin obișnuit însă, dificultățile 
vin nu atît de la masa tratativelor, 
unde au fost înlăturate o serie de 
obstacole, cît de pe piața mondială, 
unde se manifestă o intensificare a 
contradicțiilor. Este vorba — așa cum 
declara zilele trecute directorul ge
neral al G.A.T.T., Olivier Long — de 
multiplicarea restricțiilor la importuri 
de către țările capitaliste dezvoltate, 
fenomen care, dacă va continua, riscă 
să declanșeze un nou „război comer
cial". După o opinie larg împărtășită 
de specialiști, actuala febră protec- 
ționistă este una dintre cele mai eloc
vente expresii ale crizei in care se 
află vechile structuri ale economici și 
comerțului mondial.

DE LA EUFORIE LA DEZILU
ZIE. într-adevăr, timp de peste trei 
decenii „lumea bogată" a trăit euforia 
conjuncturii favorabile și creșterii 
economice. Spectaculoasele progrese 
tehnico-științifice din perioada postbe
lică au creat în țările dezvoltate 
iluzia că nu depind de celelalte state 
ale lumii. Odată cu fenomenele de 
criză economică, accentuate de criza 
petrolului și a materiilor prime, 
adevărul a început insă să iasă la 
suprafață : dezvoltarea tehnologică 
s-a bazat pe un consum tot mai 
mare de energie ieftină și neregene
rabilă. Euforia creșterii a dispărut, 
făcînd loc deziluziei și îngrijorării. 
Mult așteptata relansare economică, 
după cea mal profundă recesiune 
postbelică (1974—1975), întîrzie să-și facă utto vî+i nUN PMECÂNISM AL SCĂDERII 
PUTERII DE CUMPĂRARE A PRO
PRIILOR CLIENȚI. Prosperitatea 
statelor dezvoltate a fost însă sti
mulată nu numai de costul scăzut al 
energiei și materiilor prime importate 
din țările în curs de dezvoltare, 
ci și de creșterea exporturilor către 
lumea a treia. Sudul a devenit c 
importantă piață de desfacere a 
Nordului : In prezent, 28 la sută din 
eforturile dfe produse manufacturate 
ale țărilor dezvoltate se îndreaptă

spre statele în curs de dezvoltați. Se 
livrează tinerelor state mașini, dar 
de fiecare dată cînd produsele acestor 
mașini apar pe piața țărilor dezvol
tate, ele întîmpină mari obstacole. 
Iar, în condițiile prelungirii recesiu
nii economice in țările capitaliste 
industriale, aceste obstacole se multi
plică mereu. Escaladarea protecțio- 
nismului reduce însă nu numai ex
porturile țărilor in curs de dezvoltare, 
ci și puterea lor de cumpărare pe 
piețele statelor dezvoltate.

CHEIA PROBLEMEI : RESTRUC
TURAREA ECONOMIEI MONDIA
LE. Dar acesta nu este singurul și 
poate nici cel mai important aspect 
al problemei. După opinia unor

Pe marginea 
negocierilor G. 4. T. T.

cercuri de afaceri din Occident, febra 
. protecționismului ar fi strîns legată 
de creșterea șomajului, în special în 
sectoarele care întîmpină o puterni
că concurență din partea noilor ve- 
niți pe piața mondială. Aceasta nu 
este insă decît o explicație superfi
cială. O analiză mai atentă scoate la 
iveală faptul că cele mai afectate de 
concurență sînt industriile tradițio
nale din țările dezvoltate, cu capaci
tăți de producție învechite. în aceste 
condiții era de așteptat ca măsurile de 
protecție luate de țările capitaliste 
dezvoltate să nu dea rezultatele scon
tate. Subvențiile acordate sectoarelor 
aflate in dificultate nu numai că n-au 
putut opri creșterea șomajului, dar 
au devenit una din principalele surse 
ale inflației galopante , iar restricțiile 
la importuri, departe de a apăra locu
rile de muncă, dereglează tot mai 
mult mecanismul „creșterii stimulate 
de exporturi". De aici rezultă că 
singura ieșire din actuala situație 
este restructurarea economiei capita
liste in sensul transferării forței de 
muncă și a capitalului in sectoarele 
cu o tehnologie de vîrf, care pot 
furniza țărilor rămase in urmă pro
dusele necesare propriei dezvoltări.

Procesul industrializării țărilor in 
curs de dezvoltare, care atrage după 
sine modernizarea agriculturii și a

celorlalte sectoare de activitate, re
prezintă cheia soluționării actualelor 
probleme economice mondiale. Iar 
acest proces cere o adaptare di
namică a structurilor economice în 
țările dezvoltate. De altfel, a-, 
daptarea structurilor a fost și in tre- ' 
cut o condiție a progresului. Creș
terea productivității muncii în țările 
industrializate s-a datorat tocmai 
schimbărilor permanente intervenite 
in structurile lor economice. Dacă, de 
pildă, industria prelucrării metalelor 
a țărilor vest-europene și-a sporit 
ponderea în totalul producției indus
triale de la 30,4 la sută în 1950 la 
38,1 la sută în 1970, industriile textilă 
și ușoară și-au redus ponderea, în 
același interval de timp, de la 36,5 
la 28,4 la sută. O tendință similară a 
fost înregistrată și în celelalte țări 
industrializate.

DIVERSIFICAREA — IN INTE
RESUL TUTUROR STATELOR. Cu 
alte cuvinte, progresul general nu mai 
poate fi asigurat de vechea diviziune 
internațională a muncii, bazată pe 
împărțirea lumii în țări sărace, furni
zoare de materii prime, și țări bogate, 
exportatoare de produse industriale. 
Toate statele trebuie să-și diversifi
ce cît mai mult structurile lor eco
nomice, pentru a se putea adapta la 
schimbările continue din economia 
mondială. Țările industrializate au 
demonstrat prin propria dezvoltare 
că acest lucru este posibil. Creșterea 
fără precedent a comerțului mondial 
în perioada postbelică s-a bazat nu 
pe schimburile între producătorii de 
materii prime și cei de produse in
dustriale (care reprezintă mai puțin 
de o cincime din comerțul mondial), 
ci pe schimburile între producătorii 
de bunuri industriale.

Firește, o contribuție însemnată Ia 
facilitarea schimbărilor care se cer 
operate îh structurile economice, atît 
pe plan național, cît și mondial, ar 
putea-o aduce succesul actualelor 
negocieri comerciale de la Geneva, 
care și-au propus realizarea unei 
largi liberalizări a schimburilor eco
nomice dintre state. Tocmai de 
aceea, se impune ca toate statele să 
dea dovadă de realism șl să renunțe 
la măsuri ce ar putea împiedica atin
gerea acestor obiective.

Gh. CERCE1ESCU

Pe calea unor profunde transformări
rii. El a anunțat Intenția guvernului 
său de a naționaliza întreprinderile. 
Totodată, el a relevat necesitatea e- 
fectuării unor profunde transformări 
în agricultura țării, a creării de coo
perative agricole de tip socialist șl 
adoptării unor măsuri vizînd crește
rea producției agricole pe 
dernizării, a mecanizării.

Deșiră Rakotoarijaona 
că Madagascarul este un 
plat a cărui politică se 
pe principiul sprijinirii luptei state
lor și popoarelor asuprite.

ANTANANARIVO 16 (Agerpres). 
— Republica Democratică Madagas
car este angajată în procesul de con
struire a unei societăți noi, indepen
dente și lipsite de exploatare — a 
declarat primul ministru al acestei 
țări. Desire Rakotoarijaona.

Definind momentul istoric actual 
al țării, premierul a precizat că Ma
dagascarul este în curs de a desă- 
vîrși revoluția național-democrată șl 
de a pune bazele unei economii so
cialiste, menită să întărească inde
pendența politică și economică a ță-

Convorbiri sovieto-alge- 
ÎÎSnO. La 18 octombrie, la Moscova 
a avut loc o Întîlnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și 
Houari Boumediene, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, președintele Consiliului 
Revoluției, aflat în vizită prieteneas
că de lucru în U.R.S.S. în timpul 
convorbirii, la bare a fost prezent 
Aleksei Kosîghin, președintele Con- 

"siliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a 
procedat la un schimb de păreri a- 
supra problemelor de interes re
ciproc, o atenție deosebită fiind a- 
cordată situației din Orientul Mijlo
ciu. Au fost examinate unele pro
bleme concrete ale colaborării în do
meniile politic, economic, precum și 
în alte sfere — precizează agenția 
T.A.S.S. f

0 expoziție europeană de 
carte științifică, 13 C3re parti‘ 
cipă 25 de state ale continentului, a 
fost inaugurată la Budapesta. în 
standul românesc, la loc de frunte 
sînt expuse operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, documentele Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., lucrări din domeniul literatu
rii, istoriei, științelor sociale și ale 
naturii, precum și publicații perio
dice în limbi de circulație internațio
nală.

Comisia mixtă a istorici
lor din România și R.D. Ger
mana ?i*3 desfășurat lucrările Ia 
Erfurt. Dezbaterile, avînd ca temă 
„Legături și comparații între revolu
țiile de la 1848 in Țările Române și 
Germania", s-au Înscris în cadrul 
manifestărilor consacrate celei de-a 
130-a aniversări a evenimentelor 
revoluționare ale anului 1848. Comisia 
a hotărît ca următoarea întîlnire ști
ințifică să aibă loc în 1979, în Româ
nia.

La Havana a fost semna
tă înțelegerea de colabora- 
j>g pe anii 1978—1980 între Uniunea 
scriitorilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea națională a 
scriitorilor șl artiștilor din Cuba. 
Documentul prevede realizarea unor 
schimburi de delegații pentru docu
mentare șl studierea reciprocă a ex
perienței în domeniul creației litera
re. traducerea și publicarea de opere 
din literaturile celor două țări.

Printr-un decret preziden
țial, Sayed Marei, președintele Adu
nării Poporului (Parlamentul țării), 
și Mamdouh Salem, fost j>rim-mi- 
nistru, au fost numiți asistenți ai 
președintelui R. A. Egipt, Anwar El 
Sadat, informează agenția M.E.N.

Vizita grupului de acti
viști ai P.C.R. la Pekin. T°- 
varășul Ci Den-kuei, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit luni grupul de 
activiști ai P.C.R., condus de Ion 
Retegan, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Bistrița-Năsăud, care a 
întreprins o vizită de prietenie In 
R.P. Chineză. întîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Ratificare. Camera Reprezen
tanților a Dietei — camera inferioară 
a parlamentului nipon — a ratificat, 
luni. Tratatul de pace și prietenie 
Japonia—China. în favoarea tratatului 
au votat deputați aparținînd tuturor 
partidelor reprezentate în parlament. 
Tratatul a fost trimis spre ratificare 
Camerei Consilierilor — camera su
perioară a Dietei. Se așteaptă ca 
aceasta să se pronunțe asupra trata
tului pînă la 21 octombrie, data fixa
tă pentru încheierea actualei sesiuni 
extraordinare a Dietei Japoniei.

PREMIUL NOBEL 
PENTRU ECONOMIE 

PE 1978
STOCKHOLM. — Profesorul 

american Herbert A. Simon, de 
la Universitatea Carnegie-Mellon 
din Pittsburgh, a fost desemnat 
luni, de către Academia suede
ză de științe, laureat al Premiu
lui Nobel pentru economie pe 
anul in curs. Distincția t-a fost 
acordată pentru „cercetările sale 
de pionierat in domeniul pro
cesului de adoptare a deciziilor 
în cadrul organizațiilor interna
ționale".

Pacea și stabilitatea în 
sud-estul Asiei sînt 0 
necesară pentru ca statele din a- 
ceastă regiune să-și poată concentra 
eforturile asupra rezolvării sarcini
lor dezvoltării naționale și construc
ției fără vreun amestec din afară, 
se spune în declarația comună viet- 
namezo-malayeziană, semnată de 
Fam Van Dong și, respectiv, Datuk 
Hussein bin Onn, șefii guvernelor 
celor două țări. Ei au relevat că baza 
întăririi continue a relațiilor bilate
rale o constituie respectarea strictă 
a independenței, suveranității, inte
grității teritoriale și a dreptului fie
cărei țări de a-și stabili singură 
sistemul său economic, social și po
litic. Părțile au subliniat că toate 
problemele litigioase și divergențele 
care pot apărea între ele trebuie să 
se rezolve cu mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor.

Alegerea noului papă. 
Conclavul celor 111 cardinali, reunit 
în Cetatea Vaticanului, a desemnat, 
lupi seara pe noul papă în persoana 
cardinalului polonez Karol Wojtyla,

BEIRUT 16 (Agerpres). — La Bei- 
tedin (Liban) au fost reluate luni, sub 
președinția șefului statului libanez, 
Elias Sarkis, lucrările Conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor care 
participă cu trupe sau finanțează 
Forța Arabă de Descurajare (F.A.D.) 
în Liban.

O comisie prezidată de prim-mi- 
nistrul libanez, Selim Al-Hoss, a fost 
însărcinată de conferință cu redacta
rea unui document de lucru, care să 
conțină propunerile de reglementare 
globală a crizei din această țară. Do
cumentul urmează a constitui baza 
dezbaterilor din'cadrul conferinței.

într-o declarație făcută presei în 
legătură cu aceasta, vicepremierul și 
ministrul de externe al Siriei, Abdel 
Halim Khaddam, a relevat că „at

mosfera conferinței îndeamnă la op
timism".

La rîndul său, ministrul saudit de 
externe, prințul Saud Al-Faisal, și-a 
exprimat optimismul in ce privqște 
posibilitatea ca această conferinț* ' 
ajungă la o soluție a crizei libanife

Inaugurînd conferința de la Beirut, 
președintele Elias Sarkis a apreciat 
că înrăutățirea situației din această 
tară se află in strînsă legătură cu 
neaplicarea integrală a acordului din 
1976, care a pus capăt războiului ci
vil și a hotărît crearea F.A.D. Acor
dul prevedea, între altele, ridicarea 
tuturor armelor de la forțele negu
vernamentale, restrîngerea activității 
militare, precum și măsuri eficiente 
pentru restabilirea unității naționale.

NICARAGUA

Plan al Frontului Amplu Opoziționist 
pentru reglementarea crizei din țară
MANAGUA 16 (Agerpres). — Fron

tul Amplu Opoziționist, care reuneș
te 16 grupări și partide politice de 
opoziție din Nicaragua, a dat publi
cității un plan de reglementare a cri
zei interne din țară și de trecere la 
o formă democratică de guvernare.

După cum relatează agențiile 
T.A.S.S. ți Associated Press, acest 
plan prevede demisia lui Anastasio 
Somoza din fruntea statului, crearea

unui guvern democratic șl aplicarea 
unui program ministerial care să cu
prindă reorganizarea gărzii națio
nale. interzicerea represiunilor poli
tice, eliberarea deținuților politici, 
înfăptuirea unei reforme juridice șl 
fiscale.

Reprezentanții Frontului Amplu 
Opoziționist consideră că realizarea 
planului propus poate asigura liniș
tea și pacea în țară și curmarea su
ferințelor poporului nicaragualan.

transmit:
arhiepiscop de Cracovia. Noul papă 
— în vîrstă de 58 de ani — va purta 
numele de loan Paul al II-lea. Este 
pentru prima oară, din 1522 pînă în 
prezent, cînd conclavul cardinalilor 
alege un papă neitalian. Ultimul 
papă neitalian — Adrian al VI-lea — 
era olandez.

Noul șef al statului bra
zilian, generalul Joao Baptista 
Figueiredo, a afirmat, intr-un interviu 
acordat publicației americane „News
week", că va continua deschiderea 
politică in cursul îndeplinirii funcției 
supreme, subliniind, totodată, că 
mandatul său trebuie să fie ultimul 
exercitat de un militar în Brazilia.

„Pădurea pentru oameni" 
este deviza celui de-al 8-lea Congres 
mondial pentru problemele silvicul
turii, care se desfășoară la Jakarta. 
Participă 2 030 de delegați din 91 de 
state. Directorul general al Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.), 
Edouard Saouma, a relevat că în 
centrul atenției participanților vor 
figura problemele ecologice legate 
de exploatarea pădurilor.

Dezvăluiri despre activi
tatea C.I.A. în Mexic.Intr un 
interviu acordat ziarului mexican 
„El Dia", Ramirez Quialar, deputat 
din partea Partidului Popular Socia
list, a relevat că C.I.A. încearcă să 
recruteze în Mexic agentura sa în 
cele mai diverse cercuri, acționînd 
sub camuflajul unor organizații „ști
ințifice". El a arătat că, potrivit da
telor furnizate de presa americană, 
C.I.A. dispune în Mexic de cel mai 
mare centru de operațiuni subversive 
din America Latină.

0 încercare de lovitură 
de Stat 3 *ost dejucată în Repu
blica Arabă Yemen, organizată de 
„elemente plătite șl Infiltrate", a 
anunțat un purtător de cuvînt oficial

Cinci luni
MOSCOVA 16 (Ager

pres). — Cosmonauții 
sovietici Vladimir Ko- 
valionok și Aleksandr 
Ivancenkov au intrat în 
a 5-a lună de activitate 
tn spațiul circumteres- 
tru, la bordul comple
xului științific orbital 
„Saliut 6" — „Soiuz". Ul
tima săptămînă a aces
tei activități a fost con
sacrată, în cea mai mare 
parte, descărcării navei 
cosmice automate de 
transport „Progress-4", 
care a adus la bordul 
complexului spațial noi 
rezerve de apă și com
bustibil, aparate șt ma
teriale științifice. In an
samblu, cele trei nave

nord-yemenlt, citat de agenția da 
presă I.N.A. Toți autorii acestei ten
tative au fost arestați și deferiți 
justiției, a precizat purtătorul de 
cuvînt.

tn cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii a 125 de ani 
de la nașterea compozitorului 
român Ciprian Porumbescu, 
postul național de radio din Se
negal a difuzat o emisiune con
sacrată vieții și creației sale 
muzicale. Emisiunea a fost în
soțită de două dintre cele mai 
cunoscute lucrări ale compozi
torului — „Bglada" și cintecul 
„Tricolorului".

Incidentele din Alente|o. 
în regiunea agricolă Alentejo din 
Portugalia au avut loc mai multe 
incidente ca urmare a încercării at s« 
torităților de a anula efectele refo t 
mei agrare, aprobată de primul gî 
vern constituțional al Portugaliei 
constituit după revoluția de la 25 
aprilie 1974. După cum informează 
agenția portugheză de știri A.N.O.P., 
autoritățile actuale au dispus resti
tuirea pămînturilor naționalizate și 
evacuarea lucrătorilor agricoli care 
le-au ocupat. Țăranii refuză însă să 
părăsească ‘ pămînturile. în legătură 
cu situația încordată din Alentejo, 
secretarul general a! Partidului Co
munist Portughez, Alvaro Cunhal, a 
subliniat, într-un discurs ținut la 
Viana do Castelo, că guvernul in 
exercițiu acționează în favoarea ma
rilor latifundiari, ceea ce este de na
tură să creeze o stare de tensiune în 
țară.

Alegerile din Grecia. Du- 
minică au avut loc în Grecia alegeri 
pentru desemnarea membrilor consi
liilor municipale și comunale. Luni — 
la publicarea primelor rezultate ale 
votului pentru 247 consilii municipale 
din totalul de 264 — s-a anunțat ale
gerea a 145 primari, care au întrunit 
majoritatea necesară de peste 50 la 
sută din sufragiile exprimate la pri
mul tur de scrutin.' Aceasta înseam
nă că, potrivit primelor rezultate, cel 
puțin intr-un număr de 102 munici
palități va fi organizat un al doilea 
tur de scrutin, duminică, 22 octom
brie, la care vor participa primii doi 
clasați.

de activitate
de transport de tip 
„Progress", care au fă
cut in spațiu joncțiunea 
cu complexul „Saliut"- 
„Soiuz", au adus aproape 
4 tone de-diferite mate
riale.

Înainte de a începe o 
nouă săptămînă de lu
cru, duminică, cosmo
nauta s-au odihnit. Ei 
au avut posibilitatea să 
asculte un concert, care 
le-a fost transmis spe
cial din Moscova, și să 
discute cu rudele care 
au făcut o vizită la 
Centrul de coordonare 
a zborului.

Ziua de luni a fost 
consacrată de cosmona-

în Cosmos
uți verificării sisteme
lor de bord, exercițiilor 
fizice, fotografierii șl 
filmării interiorului sta
ției științifice orbitale, 
observațiilor vizuale și 
fotografierii unor por
țiuni ale suprafeței te
restre. Potrivit progra
mului, au fost încheiate 
încă două experiențe 
tehnologice. Cu ajuto
rul instalației „Kristall" 
au fost obținute mono- 
cristalele unui nou ma
terial semiconductor.

Sistemele de bord ale 
complexului spațial 
funcționează normal. 
Starea sănătății celor 
doi cosmonauți este 
bună.
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