
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a opta, sesiune a celei de-a 

șaptea legislaturi în ziua de 3 noiembrie 1978, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Anul XLVIII Nr. 11253 Prima ediție Joi 26 octombrie 1978

0 preocupare de actualitate în fiecare întreprindere, 

în fiecare centrală industrială:

BUNA PREGĂTIRE A 
ANULUI VIITORLucrul bine început, jumătate e făcut ! — spune o zicală din popor — pe deplin valabilă acum într-un domeniu strict economic, cum este cel al pregătirii producției anului 

viitor. Cele două luni și ceva care au mai rămas trebuie folosite lin plin nu numai pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor economice pe acest an, ci și pentru punerea la punct, sub toate aspectele, in toate detaliile, a activității productive care se va desfășura in penultimul an al cincinalului. In cuvîn- 
tarea rostită la 
consfătuirea de 
lucru de la C.C. 
ai P.C.R., tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu a su
bliniat, in legă
tură cu pregătirea 
producției anului 
următor, o sarci
nă cit se poate de 
concretă : in
cursul lunii oc
tombrie trebuie 
clarificate toate 
problemele legate de planul pe 1979, 
•tit în ce privește contractarea pro
ducției, cit și aprovizionarea tehnico- 
materială ; in nici un caz să nu se 
intre in anul viitor cu probleme ne
rezolvate.Din perspectiva unei asemenea •arcini de inaltă răspundere, care este, in momentul de față, situația pregătirii activității economice in anul care urmează ? O primă constatare este aceea că gradul de încheiere a contractelor economice interne pentru anul 1979 era, la jumătatea lunii octombrie a.c,, de circa 95 la sută. Deci, ar mai fi de perfectat un număr nu prea mare de contracte pentru ca acțiunea să fie neîntîrziat finalizată. De fapt însă, indeosebi in situațiile în care furnizorii sint unități din metalurgie și chimie, au fost semnate un volum important de contracte cadru, care nu au precizate in amănunt toate clauzele referitoare la sortimente, tipodimensiuni, termene și loturi de livrare. Se cunoaște că toți titularii de plan, toate unitățile economice au avut stabilite, cu un avans substanțial de timp, obiectivele și sarcinile de plan pentru anul viitor, ceea ce a asigurat premise favorabile pentru buna pregătire a producției viitoare. Atunci 

cum se explică faptul că, la această oră, mai sint de clarificat nu puține aspecte ale relațiilor economice dintre întreprinderi, că unele ministere și centrale nu au luat incă decizii în toate problemele sincronizării mecanismului activității economico-pro- ductive ?Obișnuit se aduc justificări arhicunoscute din „arsenalul" de cauze obiective, proprii anilor trecuți. Iată citeva dintre acestea : nepredarea la timp de către unii beneficiari a do
• Fundamentarea realistă a planului pe baza 

utilizării maxime a capacităților de producție
• Contractele trebuie încheiate pînă la sfîrși- 

tui lunii octombrie
• Măsuri și acțiuni ferme pentru reducerea 

hotărîtă a consumurilor materiale

cumentațiilor de execuție și a specificațiilor de materiale necesare, persistenta anumitor incertitudini legate de capacitatea de producție a obiectivelor noi, precum și de neper- fectarea unor contracte de import sau export. în fond insă, faptul că se mai pun pe tapet asemenea justificări, mai mult sau mai puțin reale, demonstrează că spiritul rutinier in soluționarea problemelor pregătirii producției pentru perioadele următoare nu a fost încă pe deplin înfrînt, 
că mai persistă mentalitatea eă lu
crurile se lămuresc din mers, pe 
parcurs, pompieristic. Or, exigențele superioare ale ridicării calitative a activității productive, ale mecanismului economico-financiar perfecționat impun un nou mod de gindire, abor
darea gospodărească, cu o inaltă răs
pundere, intr-o viziune de perspec
tivă, a problemelor producției viitoare, care diferă total de stilul de muncă comod cu care s-au obișnuit o serie de cadre de conducere și specialiști din întreprinderi, centrale și ministere.Sînt încă conduceri de întreprinderi care abordează problema pregătirii producției anului viitor doar prin prisma încheierii contractelor. Desigur, contractarea este o latură princi

pală a acestei ample acțiuni. Dar buna 
pregătire a producției viitoare presu
pune un complex de măsuri atit pe 
plan tehnic, cit și organizatoric. Iată, de altfel, in continuare, citeva asemenea cerințe de primă însemnătate ale activității ce se desfășoară pentru punerea la punct, sub toate aspectele, a producției din anul 1979.Ne oprim, mai întîi, la necesitatea 
fundamentării realiste a planului în 
strînsă corelare cu capacitățile de 
producție existente. Fără îndoială, ministerele, centralele și întreprinderile trebuie să adopte din timp, cu fermitate, măsurile ce se impun pentru ca toate mașinile, utilajele și instalațiile să funcționeze la parametrii proiectați. Totodată, este necesar să se a- nalizeze profund, realist posibilitățile de producție ale noilor obiective industriale ce urmează a fi puse in funcțiune, astfel ca în calculul resurselor de producție să fie luate capacități pe care să se conteze efectiv în anul de plan. Concret, să se 
renunțe la practica de a programa 
producție pe capacități incerte.In același domeniu, al asigurării resurselor materiale, se înscrie ce
rința prioritară a stabilirii tuturor 
condițiilor pentru asimilarea noilor 
produse și modernizarea celor aflate 
în fabricație, Ja termenele prevăzute prin plan. Or, in aeest an intirzierile in asimilarea Unor materiale sau produse, cum a fost, de pildă, cazul unor sortimente de tablă inoxidabilă și tablă electrotehnică, a unor repere și piese de schimb, au provocat dificultăți in aprovizionare unor unități constructoare de mașini, ca și întreprinderilor din alte ramuri ale economiei. Este necesar să se Înțeleagă clar că innoirea fabricației, ridicarea calității și performanțelor produselor constituie o sarcină de plan fun
damentală și obligatorie pentru întreprinderi, centrale și mini. le: ;'. 
Produsele noi sau modernizate au 
fost luate in calculul de echi-

(Continuare în pag. a II-a)
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• Producții sporite de metal. Topitorii de fontă de la Combinatul siderurgic din Reșița pun un deosebit accent pe realizarea, zi de zi, a unei producții sporite de metal. Ei au reușit să realizeze de la începutul anului și pînă acum peste prevederile planului, la producția fizică, 11000 tone de fontă, ceea ce înseamnă că și-au realizat și chiar depășit angajamentul luat în întrecerea socialistă pentru întregul an 1978. (Nicolae Cătană).
• O nouă capacitate pro

ductivă în funcțiune. La Combinatul de îngrășăminte chimice din Bacău a intrat in funcțiune cea de-a doua linie tehnologică de acid sulfuric, obiectiv din cadrul primei etape de dezvoltare a unității. Peste 90 la sută din utilajele și aparatura noii capacități au fost proiectate și executate in țara noastră. Procesul de producție are la bază o tehnologie modernă, cea cu dublă cataliză, elaborată in urma cercetărilor efectuate de specialiștii români. (Gh. Baltă).
• Noi blocuri de locuințe la 

Sate. comunele județului Alba se realizează noi construcții de interes social, importante lucrări edilitar- gospodărești. De curind, la Roșia de Secaș a fost inaugurat primul bloc de locuințe din comună, avind la parter spații comerciale. în comuna Jidvei, localitate unde au fost date pină acum in folosință 28 apartamente, a inceput construcția unui bloc cu apartamente pentru specialiști. In localitățile Poiana Vadului și Vingard se execută lucrări de alimentare cu apă potabilă. Pe raza comunei Stremț au fost construite două poduri peste riul Valea Geoagiului. (Ștefan Di- nică).
© Un nou material pentru 

protecția anticorozivă. Realizarea care face obiectul unui brevet înregistrat Ia Oficiul de stat pentru invenții și mărci aparține unui grup de specialiști din Capitală. Este vorba de un amestec de cauciuc și rășini sintetice, pulbere de ebonită și grafit. Structura compactă a materialului permite protejarea metalului, care iși păstrează integral calitățile/pină la o temperatură de circa 100 de grade Celsius. (Agerpres).
© Dispensare moderne. In comuna Hotarele (Ilfov) s-a inaugurat recent un dispensar medical complex, care se compune din cabinete de consultații pentru adulți și copii, cabinete de radiologie și stomatologie, un laborator bine înzestrat și o casă de nașteri. Noul edificiu de sănătate face parte dintr-un amplu program al consiliului popular județean de asigurare a unor condiții optime de asistență sanitară in toate» localitățile ilfovene. Se află în construcție dispensarul din Ciorogîrla, care se înaltă prin contribuția cetățenilor. (Lucian Ciubotaru).

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

în temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, camera legislativă și 
conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 2 noiem

brie 1978.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe general brigadier Myint Maung, ministrul afacerilor externe' al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, care face o vizită oficială în țara noastră.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față dr. Maung Maung Aung, ambasadorul Birmaniei la București.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U Ne Win, de prosperitate continuă pentru poporul român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane cele mai bune u

rări de sănătate și fericire. Iar poporului birmanez de prosperitate și bunăstare.In cadrul convorbirii au fost subliniate progresele obținute in dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă a Uniunii Birmane, apreciindu-se, totodată, că pot fi identificate și puse în valoare noi căi și mijloace de natură să contribuie la extinderea și aprofundarea bunelor raporturi ro- mâno-birmaneze. In acest context s-a exprimat dorința comună de a amplifica colaborarea dintre cele două țări pe multiple planuri, de a extinde cooperarea economică în domenii de interes mutual, în folosul ambelor state și popoare, al cauzei păcii și realizării de noi progrese^pe calea înțelegerii internaționale.Convorbirea a evidențiat totodată hotărirea României și Birmaniei de 

a promova o conlucrare tot mai largă și pe plan internațional pentru a-și aduce o contribuție activă la soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea, corespunzător intereselor tuturor națiunilor, la crearea unui climat de pace și securitate care să asigure dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor lumii.Schimbul de vederi în probleme internaționale a evidențiat, de asemenea, necesitatea stabilirii între state a unor relații întemeiate pe e- galitate și echitate, pe respectul Independenței și suveranității naționale, instaurării unei noi ordini economice internaționale, lichidării subdezvoltării și afirmării dreptului fiecărtii popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Pe primul plan-porumbu
...dar să nu uităm legumele!

SUB fflESEDM TDUflfiflSUIUI NICDIRE CEAUSESCU

Datele statistice și mai ales situația din grădini arată că piețele, unitățile 
de prelucrare pot primi încă mari cantități de legume

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
ațional al Frontului Unității Socialiste

Este stabilit ca în luna octombrie să 
fie preluate de la unitățile agricole 
260 000 tone legume. Pînâ acum au 
fost preluate 150 000 tone și există 
condiții ca prevederile să fie în
deplinite integral. în grădini sînt mari 
cantități de legume care trebuie strînse

și valorificate. Prioritate trebuie dată re
coltării și protejării celor perisabile : ro
șii, ardei, gogoșari, astfel îneît nimic să 
nu fie degradat de brume și îngheț. Var
za trebuie recoltată potrivit graficelor în
tocmite între unitățile de producție și 
cele de valorificare.

O SARCINĂ DE MARE RĂSPUNDERE:

PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ACESTEI LUNI SĂ FIE ÎNSILOZATE 
TOATE CANTITĂȚILE DE LEGUMEPREVÂZUTE

• CEAPA : toate județele și-au asigurat necesarul de 
consum.

• RĂDĂCINOASE: din 150 000 de tone s-au livrat 
40 000 tone. Trebuie grăbite lucrările de recoltare, iar produ
sele care rămîn peste noapte în grădini să fie protejate îm
potriva temperaturilor scăzute.

• CARTOFI: mai trebuie însilozate 15 000 tone, lucră
rile fiind rămase în urmă în județele Bihor, Caraș-Severin, 
Cluj, Dolj, Gorj, Ialomița, Mehedinți și Vîlcea.

Cooperatorii din Troianul, |udețul Teleorman, string din 
grădină ultimele cantități de legume

Foto : S. Cristian

CONSILIILE POPULARE, COMANDAMENTELE LOCALE PENTRU COORDO
NAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE TREBUIE SĂ ACȚIONEZE ENERGIC IN 
ACESTE ZILE PENTRU CA:

- TOATE ROADELE GRĂDINILOR SA FIE STRINSE CIT MAI REPEDE
- IN FIECARE JUDEȚ SĂ SE ÎNDEPLINEASCĂ PROGRAMELE DE INSI- 

LOZARE, ASTFEL INCIT LA IARNĂ POPULAȚIA SĂ AIBĂ LA DISPOZIȚIE 
CANTITĂȚI ÎNDESTULĂTOARE DE LEGUME ȘI CARTOFE

IN PAGINA A Ul-A RELATĂRI DIN JUDEȚE

In ziua de 25 octombrie a.c. a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al F.U.S.In cadrul ședinței, Biroul Executiv a examinat Raportul eu privire la activitatea consiliilor Frontului Unității Socialiste, apreciind că această activitate, desfășurată pe baza hotă- ririlor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor cuprinse in expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost îndreptată spre unirea tuturor forțelor poporului nostru în înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român de dezvoltate multilaterală a României socialiste, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc. In acest cadru, Biroul Executiv a evidențiat importantele realizări obținute, prin munca harnică și entuziastă desfășurată de întregul nostru popor, în înfăptuirea obiectivelor planului cincinal și a subliniat că succesele do- bindite in dezvoltarea industriei, a- griculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului de viată al celor ce muncesc sînt indisolubil legate de orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de intensa și neobosita sa activitate pentru continua perfecționare a organizării sociale, a planificării și conducerii societății noastre socialiste.Biroul Executiv a relevat rolul șl contribuția consiliilor Frontului Unității Socialiste în unirea eforturilor clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în înfăptuirea marilor obiective politice și economice ale actualei etape de dezvoltare a țării. In același timp, Biroul Executiv a recomandat organizațiilor componente ale Frontului Unității Socialiste să-și intensifice eforturile pentru trecerea de la acumulări cantitative la o nouă calitate, superioară, în întreaga activitate 

economico-socială, acționind cu fermitate in direcția organizării superioare a producției și a muncii, întăririi ordinii și disciplinei, reducerii consumului de materii prime și materiale, gospodăririi raționale a combustibililor și energiei, folosirii integrale a capacităților de producție, creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor. S-a cerut să se acorde o atenție mai mare acțiunilor de mobilizare a cetățenilor la desfășurarea muncii patriotice pentru înfrumusețarea și bună gospodărire a tuturor localităților.Examinind activitatea politică și cultural-educativă a consiliilor F.U.S. in vederea ridicării nivelului general de cunoaștere al maselor, al dezvoltării conștiinței socialiste, Biroul Executiv a relevat rezultatele obținute in răspîndirea cunoștințelor științifice și a recomandat organizațiilor componente să acționeze mai intens în direcția creșterii nivelului politic și ideologic al celor ce muncesc, pentru formarea concepției științifice, materialist-dialectice despre lume și societate, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a întregului nostru popor, pentru stimularea participării maselor la Festivalul național „Cin- tarea României**.Biroul Executiv a apreciat că măsurile adoptate în acest an în vederea îmbunătățirii componenței consiliilor locale ale F.U.S. și a comisiilor pe domenii au creat condiții pentru continua dezvoltare a democrației noastre socialiste, pentru participarea largă a maselor de cetățeni la viața politică, social-economică și la conducerea treburilor obștești, corespunzător indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Biroul Executiv a subliniat necesitatea perfecționării in continuare a activității consiliilor Frontului Unității Socialiste, în vederea participării tot mai largi a maselor de cetățeni, Îndeosebi la sate, la activitatea economică, la viața politică și socială.
In continuare. Biroul Executiv a 

examinat Raportul cu privire la acti

vitatea desfășurată de consiliile Frontului Unității Socialiste și organizațiile de masă și obștești componente, de echipele de control al oamenilor muncii pentru intensificarea și creșterea eficienței controlului maselor populare. în spiritul orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Biroul Executiv a indicat comisiilor județene, municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București' și comunale, tuturor echipelor de control să acționeze cu mai multă fermitate împotriva fenomenelor negative din sfera comerțului, serviciilor, transporturilor, în domeniul ocrotirii sănătății șl în alte sectoare, pentru formarea unei puternice opinii de masă împotriva neajunsurilor, a abaterilor de la normele eticii și echității socialiste. S-a cerut să se pună un accent mai mare pe educarea oamenilor muncii in spiritul atitudinii înaintate față de muncă, al cinstei și corectitudinii, de combatere a manifestărilor de neglijență. nepăsare și lipsă de răspundere, pentru apărarea și buna gospodărire a avutului obștesc.Biroul Executiv a relevat necesitatea de a se acționa în mod hotărit pentru perfecționarea întregii activități de control, pentru creșterea eficienței acestuia, pentru soluționarea operativă a propunerilor făcute de e- chipele de control al oamenilor muncii, pentru sporirea gradului de receptivitate a cadrelor de conducere din unitățile economice și social-cul- turale față de sesizările și observațiile acestora.In încheiere, Biroul Executiv și-a exprimat convingerea că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, vor participa în continuare, cu același elan și abnegație, la activitatea de dezvoltare economico-socială a localităților țării, a tuturor județelor, orașelor și comunelor patriei, la sporirea avuției naționale, aducin- du-și astfel contribuția la Înfăptuirea Programului partidului de dezvoltare multilaterală a României socialiste, la creșterea neîncetată a nivelului de trai material și spiritual al celor ca muncesc.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

PERSEVERENTĂ
Șl FINALITATE 

în munca politică de masă
I
I
I

De doua 
ori 10 I

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ne scrie muncitorul lăcătuș 
loan Rotărescu de la Întreprin
derea de construcții metalice din 
Bocșa, județul Caraș-Severin: 
;,Colegul meu de muncă. Ion 
Tiutiucă, a terminat anul acesta 
cursurile fără frecventă ale A- 
cademiei de studii economice 
din București, Facultatea de 
economia industriei, construcții
lor și transporturilor. Coinciden
ța a făcut ca tot in acest an să 
termine aceeași facultate, dar la 
cursurile de zi, la Timișoara, și 
fiica sa, Rodica. Și fncă o coinci
dență ; și tata, și fata au luat 
examenul de stat cu aceeași 
notă: 10. La felicitările din 
partea comisiilor de examen 
respective le adăugăm acum pe 
ale noastre.

P.S. Tata lucrează ca econo
mist tot la întreprinderea din 
Bocșa, iar fata la Timișoara, 
unde a fost repartizată.

Ghici, 
ciupercă, 
ce-i?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I din

I
Liviu Ionele 

județul Vilcea, ne 
citit cu mult inte-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Profesorul 
Fumureni, 
scrie : „Am 
res in rubrica Faptul divers 
citeva din recordurile acestei 
toamne, care m-au bucurat 
nespus de mult. Nici nu-mi în
chipuiam că voi avea și eu pri
lejul să vă semnalez incă unul 
de pe meleagurile noastre. Des
pre ce este vorba ? Brigadierul 
Gh. Vlădășel, de la cooperativa 
agricolă, se afla la recoltatul po
rumbului pe o tarla de la punc
tul -Risu». Nu rideți, că așa se 
cheamă. Deodată, printre puieții 
de salcimi brigadierul a observat 
un corp aproape sferic, de cu
loare albicioasă. Parcă era o 
mare minge de cauciuc. A adus 
-sfera» cu pricina la noi la școa
lă. Era o ciupercă in greutate de 
1,150 kg și cu un diametru de 
25 centimetri. Fiind atit de mare 
și dintr-o specie necunoscută pe 
la noi, am conservat-o pentru 
colecția de rarități a școlii. Am 
scris in dreptul ei ce este, pen
tru că un neavizat n-ar ghici 
e vorba de... ciupercă".

Rapid doar 
cu numele

că
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In fiecare zi, la ora 11,35 plea
că din București spre Iași 
rapidul 65. Plătind tichetul pen
tru spor de viteză, te aștepți să 
călătorești cit mai repede. Că 
de-aia e rapid. In realitate, sus- 
numitul 65 este rapid numai... 
cu numele. Oprește conștiincios 
în aproape toate stațiile. Ba 
chiar sint stații in care nici ac
celeratele nu opresc, dar el, 
rapidul 65, oprește. Și uite așa, 
pe distanța București — Focșani, 
rapidul 65 face 2 ore și 44 de 
minute (după cum scrie și in 
„Mersul trenurilor"), in timp ce 
confratele lui mai mic, accele
ratul 541, face cu 22 de minute 
mai puțin. Una din două : ori 
i se fixează lui 65 un mers de 
rapid, ori să nu i se mai zică 
rapid. Și nici micului carton 
tichet pentru spor de viteză.

Nu prea 
pescărească
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Lansete, mulinete, plumbi, 
cîrlige, ancore mici și ancore 
mari, bețe din lemn de piper, 
bețe din bambus, linguri pentru 
știuci și bibani, cutii și cutiuțe 
pentru momeală. Si cite șl mai 
cite alte ustensile pescărești, 
peste care era mai mare gestio
nara Maria Spinu de la frumosul 
magazin brăilean „Dunărea". 
Spunem era, pentru că deși nu-i 
plăcea pescuitul, ea avea o mare 
atracție pentru valoarea sus- 
ziselor ustensile. Așa se face 
că, după numai citeva luni, 
„cirligul" unui control i-a „pes
cuit" o lipsă de 24 760 lei; drept 
care a intrat la apă.
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Dragoste... 
înfocată I
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Adevărul este ci, in ultimul 
timp, relațiile dintre Antonie S. 
și prietena sa I.C. din Făgăraș 
nu mai erau atit de „înflăcăra
te" ca la început. Reproșurile de 
ambele părți se fineau lanț. Zi
lele trecute, fiind asupra chefu
lui, A.S. i-a făcut o vizită prie
tenei sale, dar n-a găsit-o acasă. 
Foc de supărat, a început să 
adune in mijlocul sufrageriei 
toată îmbrăcămintea găsită prin 
casă, după care i-a dat foc. A- 
poi a plecat, ca și cind nimic 
nu s-ar fi intimplat. Dacă pom
pierii nu interveneau la timp, 
flăcările mistuitoare s-ar fi în
tins și la casele vecine. Că A.S. 
e bun de plată, nici mi se dis
cută. Problema e : cum rămâne 
cu dragostea lui atit de... înfo
cată ?
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La o pantă
Un accident mai puțin obișnuit 

s-a petrecut pe un șantier al 
Întreprinderii de rețele electrice 
Craiova. O echipă de electricieni 
mergea in remorca unui tractor, 
de la punctul de lucru spre lo
cul de cazare. La remorca trac
torului a fost atașată — impro
vizat, fără cuplare la sistemul 
de frinare — o cisternă cu apă. 
In timp ce tractorul cobora o 
pantă, cisterna cu apă a lovit 
violent remorci. Unul din elec
tricienii aflați in remorcă, llie 
Uliu, n-a mai putut fi salvat.
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Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprl|inul corespondenților 
„Scîntell"

I
I

L.

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Nu există rabat la normele eticii te cu cadre de conducere pe linie de partid și administrativă, colectivul a acordat sprijin și a recomandat căi șl mijloace de acționare care să ducă la remedierea lipsurilor semnalate.

muncitoare la res-
în primăvara anului 1975, Todașcă Porfir a fost numit șef al sectorului de exploatare a turbei Poiana Stampei din județul Suceava. „Cum s-a văzut șef — arăta intr-o scrisoare adresată C.C. al P.C.R. Veronica Crețu,pectiva unitate — a început să comită abateri, favorizîndu-și rudele aciuate la noi, care lucrează cînd vor și unde vor, dar obțin venituri mai mari decît cei ce muncesc cu dăruire și își îndeplinesc bine atribuțiile de serviciu. Verișoara lui, Laurența Olteanu, încasează lunar bani frumușei, fără eforturi, muncește cînd îi convine. Fratele său, M. Todașcă, fiul, Crăciun Todașcă, nu fac nimic, se plimbă toată ziua. Dar cînd este vorba de remunerație, nu-i întrece nimeni. în schimb, din vina șefului de sector nu s-au achitat muncitorilor toate drepturile bănești ce Ii se cuveneau".Șeful sectorului nu are nici de pregătire profesională, se za în scrisoare, iar sectorul realizează planul, se plătesc zeci de mii de lei locații la C.F.R.Autoarea sesizării a reclamat

un fel preci- nu iși

unor foruri județene Ilegalitățile comise de șeful sectorului, în urma cărui fapt s-a ales cu... desfacerea contractului de muncă. Bineînțeles, fiind sesizate organele judecătorești ea a fost repusă în drepturi. Au urmat însă acte de persecuție împotriva ei și a celor care au apărat-o. Toate însă pînă la soluționarea sesizării de față, cînd s-au luat măsurile impuse.în răspunsul Comitetului județean Suceava al P.C.R. se subliniază că, analizîndu-se la fața locului cele sesizate, s-a constatat că Porfir Todașcă, „abuzînd de funcția sa, a săvîrșit unele abateri de la conduita cerută unui conducător și a încălcat normele e- ticli și echității. Pentru toate acestea a fost destituit din ftmcție, în locul său fiind numit ing. Ștefan Costache. De asemenea, au fost îndepărtate din serviciu rudele sale, pentru că nu munceau potrivit încadrării lor. între timp s-au plătit muncitorilor gratificațiile pe anul 1977. iar munca a fost reorganizată, astfel Incit activitatea secției s-a îmbunătățit".
Colaborarea și spiritul colegial 
in procesul instructiv-educutivUn memoriu adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu sesiza unele aspecte negative în activitatea Universității din rectorului său, Galați, a privind atitudinea față de organizațiile de partid, de tineret, față de colectivul de muncă.Sesizarea, cercetată de activiști de la Secția de propagandă a 

C.C. al P.C.R. și de la Comitetul județean Galați al P.C.R., a condus la următoarele concluzii : comitetul județean de partid s-a preocupat în mod constant de consolidarea dezvoltarea Universității create 1974, ridicarea nivelului științific activităților didactice, integrarea in- vățămîntului cu cercetarea și producția, dezvoltarea bazei materiale. Pe ansamblu se constată că de la un an la altul s-au obținut rezultate tot mai bune. Conducerea U- niversității aplică cu succes măsurile stabilite privind organizarea activităților practice pentru toți studenții.S-au obținut rezultate bune în munca de instruire și de educație comunistă, ral-artistică.de muncă al rectorului Universității, prof. Ion Crudu, în mare parte lucrurile se prezintă așa cum sint arătate în scrisoare. Cu toate că este un cadru didactic bine pregătit profesional, cu inițiativă, dornic să dezvolte o activitate didactică cu un conținut bogat, ac- ționînd fără suficient tact în relațiile cu oamenii, fiind rigid si chiar impulsiv, n-a știut să-și

în al

in activitatea cult.u- în privința stilului

cuapropie colaboratorii. Odată venirea sa la Galați, a subapreciat ce a găsit bun, considerînd că totul începe de la el. Se confirmă într-o anumttă măsură și faptul că s-a lăsat fără să-i aspectele familiale rat bineComuniști, nu se consultă decît formal cu reprezentanții acesteia, nu ține seama de opiniile lor.Referindu-se la raporturile cu secretarul comitetului de partid pe Universitate, in nota de cercetare se precizează că rectorul nu ajută suficient organizația de partid a Universității, deși este membru al biroului comitetului județean de partid, a avut unele manifestări de subapreciere a rolului organizației de partid, considerînd uneori observația critică ca o ofensă, ca o încercare de știrbire a autorității sale. ...îri încheierea notei, de cercetare se precizează că. față de constatările făcute, secretariatul comitetului județean de partid i-a atenționat încă o dată pe rector și pe secretarul comitetului de partid asupra necesității îmbunătățirii stilului lor de muncă. S-au adoptat măsuri în vederea îmbunătățirii muncii de partid, politico-organizatorice, cul- tural-artistice, de cadre, a conținutului procesului instructiv-educativ din Universitate.Pe parcursul analizării problemelor din scrisoare și a discuțiilor avu-

înconjurat de unii oameni cunoască bine, sub toate — profesionale, obștești, etc. Rectorul nu a colabo- cu Asociația Studenților

Avutul obștesc—numui in miinile 
unor buni gospoduriSosită din Segarcea-Vale, județul Teleorman, o scrisoare adresată conducerii partidului sesiza că la C.A.P. din localitate treburile nu merg bine, averea obștească este risipită tocmai de cei ce au în primul rînd datoria să o păstreze șl dezvolte. Datorită lipsei de grijă față de avutul obștesc a unor cadre din conducerea comunei și a C.A.P. — se sublinia în sesizare — s-au distrus, scos din uz și descompletat o bună parte a utilajelor de irigat ; cantități însemnate de Îngrășăminte chimice, nefilnd Incorporate la timp în sol, s-au depreciat ; s-au comis grave Încălcări ale statutului C.A.P., cu privire la repartizarea loturilor in folosință personală, dîndu-se pă- mint unor persoane ce nu muncesc In C.A.P., diminuîndu-se considerabil în acest mod suprafața arabilă a cooperativei. De asemenea, s-au semnalat nerespectarea tehnologiilor la culturile vegetale, mortalități nejustificate în sectorul creșterii animalelor și, în general, o proastă organizare a muncii, ceea terminat obținerea unpr mici, care nu justifică materiale și condițiile depune această unitate agricolă.în răspunsul Comitetului județean Teleorman al P.C.R. se precizează că de lipsurile semnalate se fac vinovați Stelian Pîrvan, președintele C.A.P., Ristea Oprea, se-

ce a de- producții eforturile care dis-

cretarul comitetului comunal de partid și primar al comunei, Iulian Găină, tehnician hidro, șefii fermelor de cimp Aurora Drăgan, Gheor- ghe Păun, precum și Cornelia Georgescu, inginer-șef al C.A.P. Ristea Oprea, bunăoară, a luat lot în folosință personală fără să aibă acest drept, creînd totodată diferite a- vantaje rudelor sale.Lipsa de grijă față ,de culturile însămînțate a mers pînă acolo incit a fost necesară reinsămînțarea unei suprafețe de peste 300 hectare cultivate cu porumb, floarea-soare- lui și sfeclă de zahăr.Față de cele constatate, secretariatul comitetului județean de partid a stabilit ca Stelian Pîrvan să fie pus în discuția plenarei comitetului comunal de partid, sancționat potrivit abaterilor sale și înlocuit din funcția de președinte cu uri cadru corespunzător ; secretarul comitetului comunal de partid să fie, de asemenea, sancționat și Înlocuit din muncă. Pentru lipsa de supraveghere șl de aplicare corectă și la timp a măsurilor ce trebuiau luate la culturile prășitoare, se va imputa celor vinovați, în raport cu retribuția fiecăruia, plata lucrărilor și cheltuielilor suplimentare efectuate, iar tehnicianului hidro și șefilor de fermă li s-a imputat valoarea e- chipamentulul de irigații care lipsește. '
Responsabilitateu comportării 
față de tovarășii de muncă Elena Kraiter, lucrătoare la Întreprinderea „Industria bumbacului" din București, semnala într-o scrisoare trimisă C.C. al P.C.R. că șeful biroului administrativ al întreprinderii, Gheorghe Bordei, o persecută și se comportă grosolan pentru că nu a Vrut să........................ .......la a oamenii, îi amenință, îi nează după bunul plac, procedat cu tovarășii Ungureanu, Elena Toma și același timp, pe alții îi protejează. El întreține o atmosferă de neîncredere si disensiuni în sinul colectivului.Despre faptele lui au fost sesizate conducerea întreprinderii, comitetul de partid și comitetul sindicatului, care au promis că vor lua măsuri, dar pînă în prezent nu s-a făcut nimic — afirma E.K. in scrisoa- ?ea sa.

„închidă ochii" sustragerea de către unor materiale. El acesta jignește sancțio- Așa a Nicolae alții. In

> în răspunsul său, Comitetul de partid al sectorului 5 Informează că, în urma verificărilor efectuate de un colectiv de activiști și membri ai comitetului de partid al sectorului, s-a constatat că cele relatate în scrisoare se confirmă în cea mai mare pgrțe. -Este adevărată afirmația referitoă’rft' Ia .■țustrâgS’ea, de către Gheorghe Bordei, a unor materiale, precum și la comportarea acestuia.în urma celor constatate, adunarea generală de partid a organizației de bază a hQtărît sancționarea lui Gheorghe Bordei cu vot de blam cu avertisment. A fost, de asemenea, sancționat pe linie administrativă.„Este oare posibil să 1 se tolereze la nesfîrșit acest comportament față de tovarășii de muncă ?" —întreba semnatara în încheierea scrisorii. După cum se vede, nu este posibil !

— Firește, rezultatele obținute în activitatea productivă, îndeosebi în realizarea producției nete și a producției fizice planificate, sint și ră- min criteriul esențial în aprecierea eficienței Întregii munci politico- educative — sublinia într-o convorbire recentă secretarul comitetului de partid al întreprinderii de pompe „Aversa", tovarășul Paraschiv Stă- nescu. Nu trebuie însă trasă concluzia că ne limităm exclusiv la acestea. Există și un șir de probleme etice ale atitudinii față de muncă și de avutul obștesc, ale comportării In colectiv și în afara lui, care nu au totdeauna un reflex imediat pe plan economic, dar care influențează climatul moral din uzină și, de aceea, trebuie să se afle mereu în atenția muncii politico-educative. Ne străduim să acționăm, desigur, șl în aceste direcții, urmărind. prin-----------------------felurite mijloace, 
consecințele prac
tice ale activității noastre, în această vință duim măm acțiunilor prinse o trăsătură pe care o considerăm esențială : urmărirea stăruitoare a efectelor activității politice în munca șl comportarea oamenilor.O modalitate folosită frecvent constituie informările prezentate 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază. în secția montaj ușor, bunăoară, biroul organizației de partid (secretar — Gheorghe Bălan) informează cu regularitate organizația de bază, în adunările generale lunare, despre felul cum sint măsurile și hotărîrile dunarea precedentă, 
înrădăcinat obiceiul 
niști, cu funcții de 
fără, care au fost 
pentru deficiențe în 
comportarea lor, să fie invitați, după 
un timp, să raporteze organizației de 
bază despre modul 
pentru înlăturarea Efectul criticii și căutat in fapte.Se cuvine menționată, în această privință, și o recentă inițiativă a comitetului de sindicatului, vul gazetei (responsabilCiobanu). După apariția fiecărui număr nou, se trimit scrisori șefilor de 
ateliere și secretarilor organizațiilor 
de bază din locurile unde muncesc 
cei criticați, Însoțite de caricaturi, e- 
pigrame etc., cerîndu-li-se să comu
nice comitetului sindicatului măsu
rile luate. Răspunsurile, însoțite de constatările făcute „pe teren" de colectivul gazetei, sint consemnate la rubrica „Ecoul sesizărilor noastre". Spicuim din „ecourile" publicate la ultima apariție : ’.In', serviciile tehnfcf ce, după apariția epigramei dintr-o ediție anterioară, numărul întîrzieri- lor a scăzut în luna septembrie la G cazuri ; deci, numai... 6 necazuri... Vă invităm să observați ordinea desăvârșită ce s-a instaurat, după caricatura publicată de gazeta noastră, în depozitul de laminate. Felicitări I" Este de remarcat faptul că, după apariția a- cestei rubrici de eficiență, măsurile pentru înlăturarea neajunsurilor au devenit mai temeinice, mai operative.Un mod de a acționa asemănător

Iar pri- stră-

Neculal ROȘCA

Funcționează la Vaslui o cooperativă — „Unirea meșteșugarilor", creată în principal pentru a satisface cerințele de servicii ale cetățenilor de aici. Cerințe în continuă creștere, ca urmare a sporirii nivelului de trai, a majorărilor repetate de venituri ale oamenilor muncii.— Pentru numeroase servicii dintre qele mai solicitate — ne spune unul din localnici, Grigore Marinescu din strada Republicii 257 — trebuie să ne deplasăm pînă la Iași, întrucît cooperația de la noi nu le-a organizat. Nu funcționează încă în oraș nici o unitate de spălat lenjeria, de reparat si- foane, aparate foto sau umbrele, de reparat sau călcat pălării... Și cred că enumerarea ar putea continua.Intr-adevăr, ar putea continua, pentru că din nomenclatorul minimal de servicii prevăzute pentru o localitate de mărimea Vasluiului lipsesc la ora actuală 37 de categorii de servicii — mai bine de un sfert din totalul celor prevăzute.Există apoi o altă categorie de servicii a căror rețea de unități este simbolică : in tot Vasluiul, cu o populație de peste 40 000 locuitori, nu funcționează decît o singură unitate de reparat obiecte de uz casnic, o singură unitate de tricotaje la comandă. una singură de remaiat ciorapi, o singură timplărie, o singură marochinărie, o singură tapițerie... Nu este de mirare că în aceste condiții oferta de servicii în unele cazuri este simbolică : servicii de marochinărie — 0.02 lei lunar (în medie pentru un locuitor al Vasluiului); comenzi și reparații de articole de uz gospodăresc — 0.03 iei lunar; servicii de întreținere a bunurilor electrocas-

nice — 0.07 lei lunar... Cu o asemenea ofertă, de zeci de ori mai mică decît media pe țară, cooperația meșteșugărească vasluiană nu a reușit să se ridice nici acum un an, nici acum doi ani la nivelul planificat al volumului de prestații, iar in perioada ce a trecut din 1978 doar o treime din unitățile existente și-au realizat sarcinile prevăzute.

magazin. (Respectivele magazine a- parțin cooperativei „Unirea meșteșugarilor" și forului său tutelar — Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești — U.J.C.M.). Cum se explică această predilecție a cooperației spre magazine, în dauna unităților de servire publică ? Explicația constă în aceea că vînzările realizate prin punctele de desfacere sînt înregis-

O La atelierul de marochinărie cetățenii nu pot face comenzi de genți și poșete, pentru că meșterii nu au primit încă tarifele de la cooperativă ; le așteaptă de vreo jumătate de an.O La atelierele de încălțăminte și croitorie, dacă vrei să-ți comanzi un produs trebuie să-ți aduci rriodelul de
DE LA VASLUI LA IAȘI 

CU UMBRELA LA REPARAT...
...sau cînd unitățile prestatoare de servicii își uită scopul și menirea

Nu are condiții cooperația meșteșugărească vasluiană să extindă o- ferta serviciilor'? Nu are spații suficiente să organizeze mai multe unități de prestații ? Am numărat la Vaslui 10 localuri ale cooperației ocupate cu magazine și chioșcuri. Toate zece vind aceleași mărfuri care se găsesc și in magazinele comerțului. în piața centrală, bunăoară, un mare magazin al cooperației — „Moda" — se află ușă-n ușă cu „Trainic", tot al cooperației, la mai puțin de o sută de metri cooperația a deschis încă două magazine : „Victoria" și „Elegant", iar în apropiere, unde cooperația a primit recent mai multe unități la parterul complexului de blocuri B 3 ce credeți că a organizat ? Un nou

trate la capitolul... „prestări de servicii". Adică, ce să se mai ocupe meșteșugarii cu întreținerea obiectelor casnice, să repare mobila sau televizoarele, să execute tricotaje, confecții sau încălțăminte la comandă ? Au găsit o soluție mai simplă : execută in serie un model, după gustul celor de la cooperativă, îl pun în vîn- zare în magazine, iar sumele încasate zic că sint... servicii publice.Există totuși la Vaslui și cîteva unități de servire publică. Cum funcționează ele ?• La atelierul de gresat autoturisme, de exemplu, mașinile nu pot fi gresate, Intrucit unitatea nu a fost Încă dotată cu aparatul respectiv.

acasă ; revistele de modă pe care ar trebui să Ie găsești aici lipsesc cu desăvirșire.Toate aceste anomalii atestă faptul că meșteșugarii vasluieni mimează pur și simplu obligațiile lor față de cetățeni, denaturînd însuși sensul și menirea răspunderilor pe care le au. Desigur, și produsele realizate în serie și vîndute în propriile magazine ale cooperației sau în cele ale comerțului sînt necesare populației. Numai că ele ocupă in prezent aproape două treimi din volumul de activitate al cooperativei. Există întreprinderi specializate pentru producția de serie, cooperația avînd înainte de toate obligația să asigure satisfacerea ce-

nesă impri- totdeauna între-

a fost adoptat șl de colectivul stației 
de radioamplificare. La anumite in
tervale de timp șe revine asupra ma
terialelor difuzate anterior, arătin- du-se ce s-a realizat pentru lichidarea lipsurilor sau luîndu-se poziție critică împotriva tergiversării măsurilor ce se impun față de deficiențele semnalate. Un efect și o rezonanță deosebite au avut emisiunile privind întîrzierile Ia program : în- trucît după primele semnale s-au pus întrebări — și s-au înregistrat pe bandă de magnetofon răspunsurile — șefilor acelor colective în care întîrzierile erau mai frecvente, s-a putut consemna, într-o emisiune difuzată la distanță de cîteva zile, o substanțială reducere a numărului întir- ziaților.Ar fi exagerat însă să afirmăm că preocuparea pentru sporirea eficienței activității politico - educative este prezentă pretutindeni în uzină. Se face simțită încă la unele birouri ale organizațiilor de partid o anume indiferență : de exemplu, în adunările generale ale organizației de bază din sectorul trans- criticat adesea
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la întreprinderea de pompe 
„Aversa" - București
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partid și a comitetului concretizată de colecti- 
satirice „Bobîrnacul" — inginerul Alexandru
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porturi — sector de comitetul de partid șl de consiliul oamenilor muncii pentru cazuri de neglijentă sau dezordine — nu s-au prezentat niciodată informări de către secretarul organizației, tovarășul Cornel Ciuceanu, sau de către alți membri ai biroului qj privire la măsurile luate împotriva celor vinovați.Mai persistă încă aspecte de formalism, concretizate in faptul că a- numite manifestări politico-educative se fac doar pentru a fi „bifate" în- tr-un raport, fără a se cerceta după un timp dacă au avut urmările scontate. Bunăoară, după prezentarea u- nor noi programe ale brigăzii artistice — programe, In general, alcătuite judicios, axate pe problemele centrale ale vieții colectivului, deși încă destul de timide și abstracte la capitolul „critică" — nu se revine prin locurile „fierbinți" pentru a se consemna măsurile întreprinse, ci se trece, In programul următor, la alte aspecte negative, ca Și cum cele criticate anterior s-ar fi îndreptat de la sine. Ne-am mai putea referi și la unele „vitririe ale calității" bine alcătuite (cum sînt cele de la turnătorie ori de la secția S.M.E.), dar unde rebuturile supuse oprobriului public rămin cu săptăminile — uneori, cu lunile — fără a se schimba și fără a se menționa numele celor ce și-au îndreptat atitudinea față de calitatea produselor, ca și ale celor care persistă In greșelile anterioare (provenite, nu o dată, din neglijarea unui capitol important al îndatoririlor profesionale : ridicarea calificării 1).Toate acesî ea ne Îndeamnă să revenim la ideria enunțată la începutul însemnărilor noastre : nu poate exista muncă politică „In sine" <; orice ac-, țiune trebuie orientată îri așa fel înclt să se soldeze cu rezultate concrete, atit în producție, cît și pe planul formării fizionomiei morale înaintate a membrilor colectivului. Iar efectele acestei activități se cer urmărite perseverent, fără „pauze" — ca o condiție esențială a eficienței.
Victor BÎRI.ĂDEANU

BUNA PREGAllRE A PRODUCȚIEI
ANULUI VIITOR

(Urmare din pag. I)
librare materială a planului, deci pe ele se contează efectiv, la termenele stabilite, pe parcursul desfășurării producției anului 1979.Tot in domeniul pregătirii resurselor materiale pentru producția din anul viitor se situează și problema 
asigurării stocurilor materiale la 
nivelul planificat. Din experiența anilor trecuți a rezultat că unele întreprinderi. din dorința de a spori producția cu orice preț, spre finalul perioadei de plan consumă materialele aflate in stoc, astfel incit la .începutul noului an demarajul producției se realizează cu dificultăți serioase din lipsa unor resurse materiale. Trebuie deci să se ia măsuri energice 
ca noul an să găsească toate între
prinderile cu stocurile constituite la

Țintelor de servicii publice ale cetățenilor. Insistăm asupra acestei obligații intrucit inversind sarcinile, tre- cînd serviciile publice pe un plan secundar. meșteșugarii vasluieni nu numai că nu se ocupă cu dezvoltarea activităților prestatoare — așa cum am văzut Ia începutul rîndurilor de față — dar scapă din atenție pînă și activitatea puținejor unități prestatoare pe care le au, lipsindu-le de îndrumarea și controlul necesare. De exemplu, unitățile de ceaprazărie, confecții bărbați nr. 1 și de încălțăminte la comandă nu au mai fost controlate de cooperativă sau de forul său tutelar — U.J.C.M. — din luna iulie anul trecut. La atelierul de reparat televizoare, aflat chiar la parterul clădirii în eare-și are sediul cooperativa și U.J.C.M.-ul, ultima inserare din registrul unic de control poartă data de... 14 mai 1976 !Noua președintă a cooperativei, tovarășa Condela Boghiu, ne-a mărturisit sincera sa părere de rău față de actuala situație a unității pe care o conduce.— Ne-am propus ca în cel mai scurt timp să redresăm activitatea cooperativei — ne-a spus interlocutoarea. Orașul se dezvoltă vertiginos și noi va trebui să ne înscriem în acest ritm. Reveniți peste cîteva luni și veți vedea că ne-am ținut de cu- vînt.Sperlnd că Intențiile bune vor deveni realitate, promitem că vom reveni.
I. M1HA1
Crăciun I.ALUCI
corespondentul „Scînteli"

nivelul normat, într-o structură co
respunzătoare necesităților producției.O altă acțiune ce se desfășoară in prezent, strict legată de contractarea producției, este optimizarea transportului materialelor de masă. Cum se știe, ea este menită să asigure maximum de economicitate în deplasarea mărfurilor de la producător la beneficiar, utilizîndu-se pe deplin capacitatea mijloacelor de transport. Și în această acțiune se constată o anumită întîrziere. Grabnic, deci, este necesar să fie finalizate lucrările de optimizare a transportului cimentului, varului, cărămizilor, blocurilor ceramice și agregatelor de carieră. în această înșiruire de materiale de construcție, la care acțiunea de optimizare trenează, o mențiune specială se cuvine făcută în legătură cu agregatele de balastieră, la care pînă acum nici nu au fost terminate lucrările de echilibrare a resurselor cu necesitățile de consum pe sortimente.în ansamblul pregătirilor pentru producția din anul următor, o importanță majoră o prezintă problema re
ducerii accentuate a consumurilor 
materiale și energetice. Conducerea partidului a atras serios atenția asupra faptului că resursele materiale și energetice sînt strict limitate. De aceea, specialiștii și cadrele de conducere din întreprinderi, centrale și ministere care mai cred că, dacă unele unități nu se vor încadra în consumurile normate, se vor acorda pe parcurs suplimentări de repartiții, vor avea surpriza neplăcută de a se înșela în așteptările lor, iar Întreprinderile care nu și-au gospodărit cum se cuvine resursele vor fi în situația de a nu-și îndeplini sarcinile de producție, cu toate efectele financiare care decurg de aici.Pentru încheierea, sub toate aspectele, a pregătirii producției viitoare a mai rămas un timp foarte scurt. Nu mai este vreme de analize nesfîrșite, de tratative formale — ci trebuie să se acționeze efectiv, să se adopte decizii, soluții în toate problemele aflate încă în suspensie. în noul an să se pornească cu dreptul, cu conștiința că sînt asigurate temeinic toate condițiile tehnice, materiale, organizatorice. contractuale pentru desfășurarea unei activități economice ritmice, fructuoase, pentru înfăptuire*  exemplară a sarcinilor de plan.

DE LA DIRECȚIA 
DRUMURILORDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că pe DN 7 C. Transfăgără- șan — circulația se închide începînd cu data de 26 octombrie a.c., datorită zăpezii căzute și viscolite, precum și pericolului pe care-1 prezintă căderile de stînci și avalanșe. (Agerpres)
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SĂ POPULARIZĂM, SĂ ÎNCURAJĂM, SÂ APLICĂM
EXPERIENȚA ÎNAINTA TĂ - RODUL CEL MAI PREȚIOS 

AL AGRICULTURII SOCIALISTE
C.A.P. COSTEȘTI- 

ARGEȘ
Spiritul de abnegație și responsabilitate 

a supus condițiile naturale
C. A. P. „23 FEBRUARIE" 

BORCEA-IALOMIȚA .
Nu-i vorba de „secrete", ci de priceperea 

de a lucra pămîntulîn acest an, cooperativa agricolă din Costești, județul Argeș, a încheiat procesul de redresare economică, ea trecind din rîndul unităților cu rezultate economice slabe în rîndul celor bune. Elementul de bază care a condus la acest rezultat îl constituie obținerea unor recolte mari. Semnificativ este faptul că, în ultimii trei ani, recoltele medii la hectar au crescut cu 81 la sută la grîu, cu peste 30 la sută la porumb și orz și s-au dublat la floarea-soarelui. Ieri, tovarășa Maria Chiriță, președintele cooperativei, ne spunea : „Am încheiat livrarea porumbului la fondul de stat. Continuăm transportul porumbului la fabrica de nutrețuri combinate Costești. Anul acesta vindem statului peste 5 000 tone de produse agricole, în principal cereale și plante tehnice. Sîntem mîndri că ne situăm pe loc de frunte în îndeplinirea datoriilor față de stat. Recoltele tot mal mari pe care le obținem se dato- resc în mare măsură sprijinului acordat de stat, materializat în mijloace tehnice moderne, îngrășăminte chimice și erbicide, credite. Dar aș mal aminti ceva : am izbutit să supunem condițiile naturale. Știm cu toții că la noi, la Costești, condițiile favorabile înseamnă în primul rînd condițiile în care își fac agricultorii datoria".în aceste zile, la cooperativa agricolă Costești, 350 de cooperatoare, avîndu-i în sprijin pe mecanizatori, muncesc din zori pînă noaptea pentru încheierea recoltării porumbului. în situațiile statistice această importantă lucrare e terminată, dar cooperatoarele care continuă transportul știuleților și cocenilor nu consideră lucrarea încheiată pînă nu vor fi puse la adăpost ultimele kilograme de produse ale muncii lor.Am adresat mai multor cooperatoare și eadre de conducere întrebarea : Ce a contribuit mai mult la redresarea cooperativei 

agricole, la înscrierea ei pe o linie ascendentă ? Redăm opinia șefei de fermă, ing. Ica Rățoi : „V-aș ruga să scrieți cît puteți mai frumos despre admirabila hărnicie a cooperatoarelor, a femeilor care reprezintă la noi nu mai puțin de 85 la sută din forța de muncă a cooperativei, despre dăruirea lor în muncă, spiritul de exigență și respon-
• In 3—4 ani, producția de 
cereale și plante tehnice a 
crescut cu 40—50 la sută.
• 5 000 tone produse livrate 
la fondul de stat • Programul 
privind creșterea recoltelor 
pînă în 1980 va fi îndeplinit cu

un an mai devreme.

sabilitate. Cooperatoarea Marla Didea este de cinci ani consecutiv cîștigătoarea întrecerii în muncă, împreună cu echipa pe care o conduce. Aplicăm cu rigurozitate tehnologiile moderne fiecărei culturi, „ne batem" pentru introducerea noului, avem ambiția de a obține an de an rezultate superioare. în acest an am aplicat doze diferențiate de îngrășăminte chimice, am cultivat soiuri hibrizi de înalt randament, am executat toate lucrările la timpul optim și am încheiat unele din lucrări cu cel puțin o zi, două, înainte de termen. în acest an am obținut, față de media pe cooperativă, mai mult cu 600 kg la orz, cu 200 kg la grîu și cu 1000 kg la porumb, la hectar.

Rezultatele tot mai bune ale cooperativei din Costești se datorează. în bună măsură, atitudinii înaintate fată de tehnologiile moderne de cultivare a plantelor și creșterii animalelor. Pledează în acest sens acțiunile inițiate de organizația de partid și consiliul de conducere pentru înnobilarea podzo- lului, pămîntul sărac care este obligat să rodească cu spor. „Pentru corectarea acidității solului, precizează inginerul șef Va- sile Duță, în fiecare ăn administrăm 1 000—1 200 tone amendamente calcaroase. Pămîntul greu, cu aerație slabă, pe care băltesc apele, este silit să-și corecteze structura prin lucrări de afînare adîncă, la 60 de cm. Pînă acum au fost afînate peste 1 000 de hectare. Este știut că podzolul se caracterizează și prin puținătatea elementelor nutritive utile plantelor. De aceea, anual încorporăm în sol minimum 5 000 tone de îngrășăminte organice și cantități sporite de îngrășăminte chimice. Aș vrea să precizez că numai în unitatea noastră, care are2 561 hectare de teren, sporul de recoltă datorat fertilizării cu îngrășăminte chimice însumează aproximativ 4 000 tone cereale".La Costești se muncește cu spor, nu se precupețesc eforturile pentru a strînge actuala recoltă și a o pregăti pe cea viitoare. Ceea ce se relevă în mod deosebit este preocuparea asiduă pentru depășirea rezultatelor de pînă acum, considerate aici posibile de îmbunătățit. Iată un angajament concret : programul întocmit pentru anul 1980 privind nivelul recoltelor, producțiilor în zootehnie, livrărilor la fondul de stat, al veniturilor bănești și, desigur, al retribuției cooperatorilor va fi înfăptuit cu un an mai devreme.
C. BORDEIANU 
Gh. CIRSTEA

Oameni harnici, cu priceperea muncii pămintului înnăscută, cooperatorii de la C.A.P. „23 Februarie" din comuna Borcea, județul Ialomița, au realizat în ultimii cinci ani o producție medie la hectar de 10 052 kg porumb boabe pe întreaga suprafață de 600 hectare cultivate. Rezultate bune au obținut și la culturile de floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, unde recordurile au căzut de la un an la altul. Comparativ cu anul 1974 — cînd producțiile medii ta hectar au fost de 8 028 kg porumb boabe și 38 000 kg sfeclă de zahăr — în acest an s-a ajuns Ia 11 000 kg porumb și 50 000 kg sfeclă de zahăr. Iar în ce privește floarea-soarelui, recolta medie pe anii 1974—1978 a fost de 2 640 kg la hectar. Concomitent cu producțiile au crescut veniturile cooperatorilor și averea obștească a cooperativei, care — de la 15 milioane lei în 1975, a ajuns la 22 milioane în 1978. Comparînd valoarea normei convenționale de acum cinci ani cu cea de acum, aceasta aproape s-a dublat.Cum au fost posibile aceste rezultate, care situează cooperativa în rîndul unităților cu producții record ? Despre aceasta ne-a vorbit tovarășul Constantin Nedelcu, președintele cooperativei :— Cînd au început lucrările sistemului de irigații Pietroiu — Stefan cel Mare, majoritatea cooperatorilor își puneau problema dacă munca făcută pentru săparea șanțurilor va fi capabilă să se transforme în producții mai mari decît cele existente, în acea perioadă se considera că mai mult de 5 000 kg porumb nu se poate realiza la hectar, indiferent ce s-ar face. Pentru a nu lăsa ca neîncrederea să-și facă loc, odată cu intrarea în exploatare a sistemului de irigații ne-am organizat în așa fel munca încît apa din canale să ajungă la toate plantele. Ne luptam nu numai pentru producții, dar mai ales pentru a sădi în conștiința cooperatorilor încrederea că pămîntul nostru poate rodi incomparabil mai mult. Munca n-a fost zadarnică, producțiile de porumb au crescut de la an la an, făcînd să iasă din anonimat unitatea noastră. 

Cu timpul, oamenii noștri au devenit și mai ambițioși, mai ales că prin introducerea a- cordului global s-a găsit o formă eficientă de organizare și retribuire a muncii. Ne-am făcut un titlu de cinste ca, de pe fiecare hectar de porumb cultivat, să livrăm la fondul de stat 8 000 kg, angajament ce ni l-am respectat în fiecare an. în acest an, de exemplu, pe un lot experimental de 20 hectare, cu o densitate de 65 000 plante, am realizat o producție medie de 20 000 kg porumb la hectar. Este un rezultat ce ne îndeamnă
• 11 000 kg porumb boabe la 
hectar • 50 000 kg sfeclă de 
zahăr • La fondul de stat: 
8 000 kg porumb la fiecare 

hectar cultivat.

ca, în anul viitor, suprafața cu o asemenea densitate să crească la 100 hectare, iar în 3-4 ani, întreaga suprafață de 600 hectare pe care o cultivăm cu porumb s-o transformăm într-un adevărat lot experimental, în discuția cu președintele cooperativei^ a revenit ca un laitmotiv aceeași frază : „Totul depinde de oameni, de modul in care ți-i apropii și îi faci să creadă în puterea lor, nu numai de muncă, dar și de gîndire".într-adevăr, după cum ni s-a spus, oamenii cooperativei nu mai sînt doar „niște țărani", ci lucrători care știu multe din tainele agriculturii, cunoscute în urmă cu cîțiva ani doar de specialiști. încă din toamnă, de cînd se ară întreaga suprafață, se urmărește calitatea ogorului, iar apoi cooperatorii curăță fiecare palmă de pămînt de resturile vegetale, urmărind ca în sol să se încorporeze, totodată, cantitățile de îngrășăminte naturale și chimice pe bază de fosfor. Se

mănatul se făcea înainte doar sub supravegherea inginerului ; acum, primăvara pe semănătoare întîlnești pe fermieri și șefii de echipă. O deosebită atenție se acordă lucrărilor de întreținere pentru menținerea densității la hectar și curățirea solului de buruieni. Cooperatorii știu că, odată cu prașila mecanică, trebuie administrate în- grășămintele pe bază de azot. Concomitent cu prașilele se desfășoară irigatul — și a- cesta se face zi și noapte.Experiența cooperatorilor din Borcea demonstrează că atunci cînd lucrările se fac la timp, cînd tehnologia este respectată, cind densitățile la hectar sînt păstrate se pot realiza producții mari. Cu alte cuvinte, recoltele mereu sporite se obțin cu apa vie a irigațiilor, dar mai ales a hărniciei și priceperii. Motopompiști cum sînt Gh. Ca- trinescu, Tudor Costache și soția sa. Cos- tea Mitaehe, Gh. Tudorache, Nicolae Voicu, Anghel V. Ion, Nicolae Nedelcu și Dobrița Ivan sînt acum specialiști în mecanică, intervenind cu pricepere atunci cînd au loc unele defecțiuni la motopompe. Cooperativa numără mulți fruntași, oameni care au înțeles bine rostul muncii făcute la timp și de calitate, potrivit regulilor științei agrotehnice. Anul acesta, echipa condusă de Maria Chioseaua a realizat, pe suprafața pe care a lucrat-o in acord global. 12 400 kg. porumb boabe la hectar. De asemenea, cooperatorii Tudor Panait, Gh. Dinu, Ilie Culea, Vasile Dima, Vasilica Manea, Chiva Cucu, Tudora Miclăuș se numără printre „record- meni" în ce privește producțiile obținute.Membrii cooperativei „23 Februarie" din Borcea țintesc însă mai sus : ei și-au propus să realizeze in anul viitor o producție de porumb de 12 000 kg boabe la hectar. Condiții tehnico-materiale au și experiența dobîndită, pe care sînt hotărîți s-o dezvolte, în continuare, constituie o garanție.
Mlhal VIȘOIU
corespondentul „ScînteU"

BUZĂU

In nici o grădină, în nici o unitate agricolă

Să nu lăsăm brumele
să dijmuluscă legumele!

PRAHOVA
IN PRIMA URGENȚĂ-CULESUL

TOMATELOR SI ARDEILOR
5

CINE TREBUIE SĂ CULEAGA 
DUPĂ CE AU TRECUT CULEGĂTORIITemperaturile scăzute din timpul nopții au impus modificarea operativă a programului de desfășurare a recoltării legumelor în unitățile agricole din județul Buzău. Luni. 23 octombrie, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit ca în cooperativele producătoare de legume, unde se mai află neculeSe circa 800 tone tomate, 132 tone ardei și 300 tone ceapă, formațiile de muncă din ferme să fie ajutate de echipele și brigăzile din celelalte sectoare. Mijloacele de transport, dirijate cu precădere la legume, asigură zilnic transportul a 250 tone tomate din cooperative spre piață și la sectoarele de industrializare. Se prevede ca, în 3—4 zile, toate produsele să fie recoltate și valorificate. Can

tități mari de tomate și ardei mai au de recoltat cooperativele Gheră- seni, Văcărească, Largu, Rușețu, Costești, Mărăcineni, Săgeata, Boldu. Aici lucrează alături de cooperatori și personalul din instituțiile sătești. în scopul încheierii cît mai grabnice a recoltării tomatelor, în fermele I.P.I.L.F., unde mai sînt în cîmp circa 600 tone, împreună cu lucrătorii fermelor muncesc acum peste 200 de oameni din aparatul consiliului popular județean și din instituții din municipiul Buzău. Programul operativ stabilit de comandamentul județean pentru agricultură prevede ca, după încheierea transportului tomatelor și ardeilor, formațiile de muncă să treacă cu toate forțele la recoltarea ver- zei și rădăcinoaselor. (Mihai Bâzu).

Răcirea bruscă a vremii obligă la luarea tuturor măsurilor pentru protejarea și recoltarea grabnică a întregii recolte de legume, îndeosebi a celor perisabile. De ce tocmai legumele ? Pentru că, în ciuda unei toamne lungi, multe din ele nu s-au „copt" la vremea potrivită, ceea ce face ca în grădini să se mai găsească cantități importante de produse. Ce se face pentru valorificarea lor integrală ?în grădina cooperativei agricole din Cocărăști-Colț, județul Prahova, e- rau doar cîțiva cooperatori care a- dunau ce rămăsese pe urmele culegătorilor. Alții lucrau în șoproane- le din incinta fermei la sortatul legumelor. Nu se știe exact cîte din ele au strîns oamenii de la legume

mai copt vor me-de legu- din Mă-

și cîte cei din fermele de cîmp sau zootehnie. Important este că aici 60 de tone de ardei de bună calitate se află în afara oricărui pericol. Pentru ce au făcut merită toate aprecierile, iar dacă vor aduna în timp scurt și tomatele care s-au după ultimul cules, atunci rita toată lauda.Ne oprim și in grădina me a cooperativei agricole nești. Cei 60 de cooperatori lucrau ca într-o zi obișnuită de cules. Grădina a fost însă mult prea întinsă șl încărcată de roade pentru a le putea face\față singuri. Bruma a prins în cîmp7o parte din ardei și vinete. Numeroasele grămezi de ardei împrăștiate prin toată grădina — unele protejate necorespunzător — do-

in grâdîna cooperativei agricole din Mănești, |udețul Prahova, se află cantități însemnate de legume, uneia 
așezate in lâzi gata pentru a fi expediate, iar altele — împrăștiate pe jos. Și citâ muncă a fost depusă pentru 

producerea lor! Foto : S. Cristianvedesc că nici preocuparea pentru valorificarea a tot ce au rodit plantele nu este cea dorită. Dar adevărata față a risipei o dezvăluie ceea ce ră- mine în urma culegătorilor. Și probabil pentru a se șterge orice urmă, în grădină au fost aduse animalele, care, intr-adevăr, nu lasă nimic. Cum explică factorii răspunzători asemenea stare de fapte condamnabile din toate punctele de vedere ? Primarul comunei nu poate da o

explicație valabilă de vreme ce, în ultimele două luni, după cum afirmă cooperatorii, nici nu a pus piciorul in grădină. Dar conducerea cooperativei ? Depășită practic de problemele grele și multiple ale campaniei, caută să le găsească o rezolvare teoretică în de plan care încep ședințele zilnice la ora 12 și se
CONTRASTE

sfirșesc la 14. în asemenea condiții, singurii „vinovați" rămîn șeful de fermă și ajutorul acestuia, care sînt puși aici să se Pentru legume nergică partid rapidă.
descurce cum pot. prevenirea pierderilor de este necesară intervenția e- a organelor județene de și agricole. Și încă foarte 

(Iosif Pop).

0 ACȚIUNE DE CEA MAI MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU DEZVOLTAREA ACCELERATĂ
Everestul de la... poalele Bucegilor

A ECONOMIEI, PENTRU 0 CALITATE SUPERIOARĂ IN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR

Reducerea consumurilor materialeîntr-o notă primită la redacția se menționează cîteva din necazurile pe care le are întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște în prelucrarea unor piese turnate livrate de întreprinderea mecanică Roman. „în cele nouă luni care au trecut din acest an, ne scriu cei din Tîrgoviște, circa 70 de tone din piesele primite de la 
Roman au avut defecte de turnare. Așa că, după ce am început procesul de prelucrare, în momentul cînd s-au depistat defectele, piesele au fost trimise înapoi la Roman pentru a fi retopite. Totodată, unele piese turnate la Roman au adaosuri mari de prelucrare, ceea ce, pe lingă risipa de metal care se face, ne obligă pe noi la unele cheltuieli suplimentare de manoperă. Din cauza adaosurilor mari de prelucrare, precum șl pentru remedierea diferitelor defecte de turnare, avem nevoie de circa nouă ore în plus pentru prelucrarea fiecărui batiu".Dăm curs apelului primit de la Tîrgoviște și ne deplasăm la Roman pentru a vedea ce trebuie făcut pentru reducerea rebuturilor și adaosurilor de prelucrare, în general pentru eliminarea oricărei risipe de energie sau de bani.împreună cu tovarășul loan An- tohi, șeful grupului C.T.C. de la fabrica de piese turnate din cadrul întreprinderii din Roman, cîntărim — în două faze de producție — un batiu de 2 000 mm. Rezultatul : ba- tiul brut cîntărea 1 835 kg, iar după eboșare — 1 550 kg. O diferență de 285 kg, la care se va mai adăuga metalul aruncat după prelucrarea finală de la Tîrgoviște. Exemplul nu este singular. Săniile longitudinale (reper 4 001) turnate la Roman sînt mai grele cu 65 kg decît cele de la întreprinderea mecanică Mija. Punînd pe cîntar batiurile cu lungimea de 3 000 mm de la Roman și Alba Iulia, tot

se dovedesc 
Cum se ex-

produsele romașcanilor a fi „mal cu greutate", plică aceste diferențe ?— Cauzele sînt atît de ordin subiectiv, cit și obiectiv, ne spune tovarășul Constantin Giosanu, directorul tehnic al întreprinderii. Ce se întîmplă 7 Dacă adaosurile se reduc prea mult, există pericolul ca, la prelucrare, să se rebuteze întreaga piesă. Atunci,- pentru mai multă siguranță, la turnare se lasă adaosuri

— în «cest caz, ce măsuri ați luat ?— în urmă cu cîteva luni am întocmit un program pentru modernizarea tehnologiei la linia 4. pe care l-am înaintat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, la Centrala industrială de mașini-unelte și mecanică fină, precum și la Institutul de proiectări tehnologii pentru sectoare calde. Conducerea ministerului ne-a dat asigurări că lucrarea va fi aprobată și imediat vom trece la mo

Surprinzător este faptul că nici la linia 5 de formare a amestecurilor, o capacitate de producție nouă, modernă, activitatea nu se desfășoară normal, la nivelul calitativ al dotării 
existente. Lîngă un dezbătător de 20 tone, care era defect, cîțiva muncitori încercau să desfacă o formă de turnare cu ciocanele.

— Tehnologia este modernă, dar 
nu o aplicăm corect, deoarece utila
jele nu funcționează în mod cores-

MET A llll c‘t de judicios este gospodărit 
IEI ** L U L |a Dnman eî la Tîr/v/iifîeta 9la Roman și la Tîrgoviște?

mal mari. Această practică asta înlesnită și de faptul că, la unele repere, nu am determinat cu precizia adaosurile optime de prelucrare. Pentru a elimina acest neajuns, am 
format cinci comisii de specialiști, 
care studiază adaosurile de prelucra
re, In vederea reducerii lor, la peste 20 de produse. La unele repere, analizele au fost Încheiate și rezultatele obținute au început să fie aplicate in producție.

— Am discutat mai înainte cu tur- nătorul-formator Ion Huci, care ne dovedea că, la linia 4, pentru reducerea adaosurilor de prelucrare este 
necesar să fie schimbată 
tehnologie.— Aceasta este una din obiective. într-adevăr, la unde se toarnă o mare parte din piesele livrate la Tîrgoviște, tehnologia ' este depășită și nu mai permite reducerea adaosurilor de prelucrare fără să existe pericolul, de care aminteam mai înainte, de a crește procentul de rebuturi.

întreagacauzele linia 4,

demizarea tehnologiei la linia 4. De 
altfel, în perspectivă, avem în ve
dere modernizarea întregii turnătorii.Cu cit mai repede, cu atît mal 
bine ! Ceea ce se poate și trebuie să 
se facă insă imediat este întărirea 
disciplinei tehnologice la fiecare loc 
de muncă. Discutînd cu mai mulți muncitori și specialiști din întreprindere, am constatat că în privința adaosurilor de prelucrare prin turnare există opinii diferite. Din răspunsurile primite rezultă că, la 
aceeași grupă de produse, aceste 
adaosuri oscilează intre 12 și 20 mm. Este bine că s-au înființat cinci comisii de specialiști, care studiază această problemă. Dar normal ar fi fost ca pînă acum lucrurile să fie lămurite. Colectivul întreprinderii din Roman are o tradiție și o experiență care obligă la mai mult. Nu se poate admite ca la o tehnologie aplicată de zeci de ani, cum este cazul la linia 4, să nu se cunoască o chestiune elementară : adaosurile optime de prelucrare.

punzător, ne explică tovarășul Lică Zaharia, șeful secției piese mari 2. Dezbătătorul produs de „Indepen- dența“-Sibiu se defectează des. în această situație, desfacem formele cu ciocanele șl se mai întîmplă ca piesele să se fisureze. Cuptorul cu inducție de 12 tone, fabricat tot la „Independența", nu poate fi folosit de aproape o lună de zile, deoarece are defect sistemul de basculare. Din această cauză, în Întreaga întreprindere se resimte lipsa fontei speciale pentru mașini-unelte. Neavînd fontă la timp, formele de turnare stau mult timp în așteptare, absorb umiditatea din atmosferă, ceea ce în final se răsfrînge asupra calității pieselor turnate. De asemenea, avem greutăți în folosirea transportorului cu plăci, fabricat la I.M.M.U.M. Baia Mare.Această avalanșă de reclamații ne-a determinat să luăm legătura cu 
cele două 
de utilaje.

• Savin pregătirea
întreprinderi producătoare Iată răspunsurile primite : 

Onețiu, inginer-șef cu fabricației la întreprin-

derea „Independența“-Sibiu : „Acum aud pentru prima dată de aceste defecțiuni. Cuptorul de 12 tone l-am pus în funcțiune în primul trimestru al anului, dar pînă acum nu am primit nici o reclamație de la Roman. Dezbătătorul de 20 tone l-am omologat în urmă cu un an șl ceva la o capacitate de numai 10 tone, pentru că întreprinderea nu avea piese mai mari în fabricație. De atunci nu am mai primit nici o știre. Avem o echipă specială de service pentru astfel de Intervenții și de îndată ce vom fi 
solicitați ne vom prezenta la Roman".

• Manea Girip, directorul între
prinderii mecanice de mașini și uti
laj minier din Baia Mare : „Transportorul cu plăci l-am livrat la Roman în anul 1977, dar pînă acum nu 
am fost sesizați despre apariția vreu
nei defecțiuni. Desigur, de îndată ce vom fi anunțați vom trimite oameni să—1 pună în funcțiune. Precizez : am fi făcut-o mai din vreme dacă știam".Iată, așadar, cum stau lucrurile. Este poate mai comod să spui că utilajele nu funcționează, să dai vina pe furnizori. Cum a acționat însă conducerea întreprinderii mecanice din Roman pentru remedierea defecțiunilor care au apărut ? De data aceasta, tăcerea nu se dovedește a fl de aur. Insuficienta preocupare pentru rezolvarea unor probleme majore ale producției este inexplicabilă. în fond, întreprinderea din Roman are in mod real probleme cu funcționarea utilajelor amintite. Mai multă încre
dere în capacitatea propriilor cadre 
tehnice și o mai bună colaborare cu 
furnizorii sint absolut necesare. în general, conducerea Întreprinderii trebuie să manifeste mai multă perseverență pentru valorificarea tuturor posibilităților de reducere a consumului de metal.

Ion TEODOR

Ce legătură poate fi între o locomotivă și un borcan? Aparent, nici una! Dar între aceeași locomotivă și un milion și ceva de borcane? Ați zice, nici atît.Directorul întreprinderii de sticlărie din Azuga, ing. Teodor Gălbineanu, ne demonstrează că cele 1 250 000 borcane și 500 000 sticle de Un litru aflate în stoc au „înecat" pur și simplu fabrica din cauza locomotivei de manevră

care deservește stația C.F.R. Mai precis spus, care nu servește stația. Cînd manevreze la Azuga, cu pricina Sinaia.sînt blocate și nu pot face manevre, sosește în grabă mare și locomotiva. STă ce stă, pînă se deblochează liniile și dispare spre... Sinaia. Borcanele însă nu pot face singure această manevră și se tot adună, într-un veritabil munte care a

trebuie să vagoanele locomotiva „ se află la Cînd liniile se

început să rivalizeze cu Bucegii. Muntele sticlă a fost tovarășii _de nala Ing. șeful lație tate, lua măsuri", din Azuga sînt nici. Dacă măsurile așteptate vor întîrzia, muntele de sticlă riscă să crească pînă la înălțimea Everestului, altitudine care va fi precis văzută și de alți ochi (C. Căpraru).

dezărit și de la Regio- București. Gheorghe,C.F.R.loan ■ _ .serviciului circu- din amintita uni- a promis: „se vor Sticlarii har-

Poame dulci, restanțe

nu pot fi în unele
După cum o arată clar filele calendarului, ne aflăm în trimestrul IV al anului, luna octombrie, ziua 26. Un adevăr dintre cele care contestate,județe însă, dacă ar fi să ne ghidăm după realizările constructorilor de locuințe, calendarele pe anul 1978 arată cu totul altfel. De pildă, cei de pe șantierele din județul Arad se pregătesc, după propriul lor ca

lendar, să culeagă cireșele de mai; cei din Ialomița abia le-au cules și au luat la rînd caisele, iar la Satu Mare recolta de căpșuni va fi bună. Și merii vor rodi bine, apreciază constructorii de locuințe din Dîmbovița. privind bogatele coroane înflorite. Cît despre nuci, nici o problemă, adaugă gorje- nii aflați cu fila realizărilor abia prin... aprilie ’78.

amare

sînt dulci, sînt res- s-au acu- șantierele amintite.
După cum se vede, recoltă bună de fructe! Poamele mai amare tanțele care mulat pe din județeleIată de ce trebuie făcute acum eforturi susținute pentru a aduce la zi calendarul. Metoda se cunoaște: fiecare oră, fiecare zi, să fie mai plină în fapte de muncă. Succes ! (D. Constantin).

Transparent și inexistentGeamurile partamente lui se află Scăeni. Și sînt atît de transparente încît nici nu se văd. Pentru simplul motiv că întreprinderea de geamuri nu le-a livrat întreprinderii județene de construcții-montaj din Vaslui. Mai precis, la sfîrșitul trimestrului III, întreprinderea din Scăeni avea o restanță de 12 000 mp geam de 3 mm grosime. în compensație, ea a li-

noilor a- din Vas- încă Ia vrat pînă la ora actuală 25 000 mp geam de 4 mm grosime, deși, potrivit contractelor, se solicitaseră doar... 7 000 mp. în momentul de față, din cantitatea livrată în plus, de 18 000 mp geam, 4 000 mp se află în stoc la constructor, iar restul de 14 000 mp au fost re- luați de baza județeană de aprovizionare pentru a fi redistri- buiți unor eventuali clienți. Consecințele sînt lesne de bănuit.

Lucrurile nu se o- presc aici. în perioada care a trecut din acest an, întreprinderea din Vaslui mai trebuia să primească de la Scă- eni și 8 000 mp geam tras de 2 mm, dar pînă acum nu a primit nici măcar un... ciob. Din această cauză se întîr- zie închiderea spațiilor de lucru pentru anotimpul rece. Iar prin ferestrele noilor apartamente deocamdată bate vîntul. Pînă cînd? 
(C. Lăluci).
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Festivalul național „C1WTAREA R0MĂMEI“

Talente muncitorești 
pe scenele teatrelor

0 expresivă manifestare 
a artiștilor plastici amatori

Nu poate să nu impună un festival al amatorilor talentați, care, in afara muncii din domeniul lor de activitate, se străduiesc să obțină succese și în domeniul activității artistice : in cadrul festivalului „Slănic Moldova ’78" a fost evidentă pătrunderea suflului muncitoresc în universul creației de teatru.Printre meritele de necontestat ale manifestării artistice la care ne referim, cel mai important ni se pare a fi cel care se referă la stimularea creației originale. Au fost prezentate 13 spectacole cu piese scrise de oameni a căror profesie de bază nu este legată de teatru — „dramaturgii" fiind strungari, ceferiști, tehnicieni, funcționari, profesori. Trebuie spus din capul locului că aceste piese tind să se alăture celor scrise de dramaturgii profesioniști și nicidecum să le ia locul. Venind din u- zine și instituții, acești „dramaturgi- amatori" (dacă poate fi folosit acest termen) descriu oameni și împrejurări foarte bine cunoscute, spun a- devărului, cu curaj, pe nume.Multe din piesele care au prilejuit spectacolele văzute sint inspirate din evenimente petrecute chiar la locul de muncă al autorilor. L-am întrebat pe tehnicianul Davila Dră- ghlci, tehnician la stația C.F.R. Giurgiu-Nord, ce l-a făcut să scrie piesa „Un băiat de zahăr", al cărui erou principal — cu succes satirizat •— este impiegat acolo, și ne-a răspuns : „Am vrut să arăt că racilele pot fi înlăturate cînd cei care greșesc sint ajutați de tovarășii lor de muncă, atunci cind educarea lor constituie o permanență pentru comuniștii din organizația de partid".Autorul, om cu o vechime de 30 de ani in muncă, scrie cu multă ușurință, umorul și satira fiind nu de puține ori de o ridicată valoare.Profesorul Ion Florian Panduru din Mehadia, Caraș-Severin (autorul a cinci piese scrise și jucate de amatori) a scris „Primarul din Valea Seacă" (despre un om bine cunoscut de el și de interpreți), cu evident har pentru teatru, cu un firesc și cu o sinceritate care cuceresc. Eroul lui — care a devenit de

îndată apropiat spectatorilor — este un om care zi și noapte muncește pentru localitatea pe care a fost pus să o conducă.trează modul îi văd, real Astfel, în care și Ideal,piesa ilus- oamenii pe ceidin fruntea lor, primii la greu, e- xemple înaintate în muncă și în viață. Căci trebuie să remarcăm in a- ceste lucrări nu doar dorința de a scrie despre lucruri, fapte și oameni cunoscuți, dar și tendința de a face cunoscute și dorințele, aspirațiile oamenilor, modul cum ei concep întruchiparea Idealurilor comuniste. Teatrul popular din Hirlău s-a prezentat la întrecere cu piesa „Rătăcirea", un text ce pledează cu multă hotărîre, dar și sensibilitate pentru curățenie morală, viață limpede, dusă în spiritul eticii și echității. Autorul Paul Iancu a scris pentru concetățenii săi o piesă-dezbatere pornind tot de la un caz autentic : un om își părăsește soția și copiii. „Problema întăririi și consolidării familiei m-a preocupat Întotdeauna — ne spunea el. Am scris despre un colectiv de muncă ce se confruntă cu sine însuși, cu prejudecățile și rătăcirea de moment a unortineri în cursul vieții lor de familie". Un personaj interesant, o reușită în felul său, este, în această piesă, figura secretarei de partid.Artiștii amatori din Dej au venit cu piesa „Umbre în plin soare" a funcționarului Ștefan Mihuț : lucrare ce vizează dezinteresul unora față de problemele colectivității, mi- litînd pentru înlăturarea mentalităților parazitare. Zîmbind și învățînd, spectatorii au asistat la felul in care cițiva oameni cumsecade pun capăt unei inadmisibile stări de lucruri create într-o întreprindere de un „trio" birocrat, în frunte cu directorul unității. La rîndul lui, strungarul Alexandru Minzat de la „Clujeana" este autorul piesei intr-un act „Ucenicia lui Cucu". (prezentată de 20 de ori pînă acum, cu succes, de formația Casei municipale de cultură Cluj-Napoca), care înfățișează momente din acțiunea dusă de mai mulți tineri pentru readucerea în rîndurile oamenilor a unuia din

tre ei care o luase pe drumuri străine de etica și echitatea socialistă.Alături de asemenea lucrări Cu o problematică actuală, autorii de teatru abordează și tematica istorică. Momentul eliberării patriei (August 1944) a inspirat patru din piesele văzute, și anume: „In noaptea asta va înflori liliacul" de Petre Drăghici (Brăila), „Cariul" de Alexandru Dumitra (Vlădeni-Iași), „Fratele meu mut" de Viorel Savin, piesă care face dovada că autorul ei cunoaște bine legile după care trebuie scris teatrul, și „Ultima sentință" de Augustin Șerban. Autorul ultimei lucrări este pensionar și activează de 15 ani în cadrul Casei de cultură din Săveni-Boto- șani. Piesa sa este inspirată din e- venimentele care au avut loc în noaptea de 22 spre 23 august 1944 undeva în Moldova. Acest îndrăgostit de teatru spunea : „Prin cuvintele rostite pe scenă trebuie să se audă glasul omului muncii, apărător al ideii de dreptate și corectitudine. Trebuie să contribuim ca oamenii să fie demni". Piteștenii TOma Biolan și Corneliu Poenariu Sînt autorii piesei „Un dar pentru imperiu", închinată lui Decebal, iar băcăuanul Mihai Freamăt a scris frumosul poem dramatic „Pămtntul de lingă inimă", al cărui erou este un luptător pentru independența țării.Am lăsat la urmă piesa și spectacolul „Orice naș își are nașul" care a ciștigat întrecerea creatorilor și formațiilor participante la festi- valul-concurs, juriul acordînd, de a- semenea, regizorului și interprețilot alte opt premii. Numele lui Gnecr- ghe Drug, tehnician din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cred că trebuie reținut in primul rind. „Orice naș își are nașul" dovedeșta (după excelenta piesă publicată, „Om de omenie") că ne aflăm in fața unui adevărat dramaturg, ale cărui lucrări ar merita să intre și în atenția teatrelor profesioniste, deoarece el scrie despre țăranii de azi cu har și cu o cunoaștere a realității care impresionează.
Stelian VASILESCU

Simpozion științific 
poluăriiO problematică deosebit de actuală ce stă in centrul cercetării noastre științifice — combaterea poluării mediului — a format obiectul unui simpozion organizat de Academia Republicii Socialiste România.Lucrările acestei sesiuni s-au desfășurat pe două secțiuni : „Combaterea poluării aerului, solului și radioactivității" și „Combaterea poluării apelor". Cercetători, cadre didactice, alți specialiști din Capitală și din țară au susținut, cu acest prilej, 36 de comunicări, care sintetizează recente studii și experimente întreprinse în institute de profil, în unitățf industriale și de invățămint superior.

privind combaterea 
mediuluiIn prima secțiune, s-au relevat preocupările privind protecția solului și a plantelor, au fost prezentate instalații pentru controlul și determinarea poluării atmosferice, precum și noi aspecte ale biotehnologiei protecției mediului. Dezbaterile care au avut loc în cea de-a doua secțiune s-au referit la o serie de posibilități de valorificare a apelor reziduale industriale. la rezultatele Cercetărilor privind combaterea poluării biologice a unor rețele hidrografice românești. Au fost expuse, totodată, tendințe actuale în activitatea de supraveghere a. calității resurselor de apă din țara noastră. (Agerpres)

In cadrul etapei de masă a celei de a 2-a ediții a Festivalului național „Cîntarea1 României", In holurile policlinicii Colțea s-a deschis o amplă expoziție de pictură și artă decorativă. Această a doua expoziție prezentată de artiștii amatori bucureșteni in săli prin care zilnic trec peste 1 000 de oameni, de cele mai diferite profesii, și-a propus mai' mult decit obișnuita prezentare a unor creații recente. Și-a propus alinarea, cu ajutorul culorii și formelor, fie și pentru cîteva minute, a suferinței fizice. Este vorba deci de o terapeutică specială pe care, cu mijloacele care le stau la indemînă, pictorii și artiștii decoratori amatori o oferă publicului. încercarea de a surprinde „farmecul lăuntric al unei flori, al unei case sau al unor zări intime spre mare", așa după cum preciza, la vernisaj, președintele asociației, sini menite să aibă asupra privitorilor o acțiune reconfortantă.Prezența artiștilor amatori în mijlocul unui public atit de variat capătă însă semnificații sporite. S-a spus și se repetă adeseori că trăim într-o civilizație a imaginii în cadrul căreia artei — în sensul superior al termenului — îi revine rolul deosebit de a introduce și menține criterii de valoare, de a răspunde cit mai deplin rolului ei de modelator al conștiințelor. Asistăm azi, mai mult decit ori- cînd și oriunde, la o concentrare a eforturilor creației amatoare în vederea unei continue autodepășiri. atentă la tot ceea ce poate fi sugestie creatoare in patrimoniul cultural national, dar organic legată de gîndi- rea și sensibilitatea contemporană. Este un proces care stabilește o comunicare fertilă, și stimulatoare între cerințele șl așteptările unui public mereu mai larg și creația amatoare. Iar dacă este firesc ca privitorul, pus în fața unei cresclnde varietăți de manifestări, să devină din ce în ce mai sensibil la meșteșugul superior, să reprobe formele inferioare, degradate ale meșteșugului stereotip, la fel de firească este din partea acestor oameni care devin artiști în timpul lor liber dorința de a-și confrunta rezultatele, de a se autodepăși. Iată de 

ce fiecare nouă întîlnire cu publicul se dovedește a fi folositoare atît pe planul informatici cu „.ivire la momentul actual al creației artiștilor amatori, cit și pe acela mai adine resimțit de fiecare creator de a-și perfecționa continuu mijloacele.Pictorii, membri ai Asociației artiștilor plastici amatori din București, așa după cum ne dezvăluie expoziția din holurile policlinicii Colțea, au știut și.de această dată să valorifice aspecte definitorii din realitatea de fiecare zi. Bucuria culorii răzbate, de pildă, din peisajul industrial in care Vasile Parizeseu a știut să obțină efecte de prețioasă concentrare. Expozanții au fixat in general in imagine aspecte ale unor trasee parcurse. Materia inspirației lor este aproape în exclusivitate axată pe evocarea unor oameni și locuri bine cunoscute, a unor tradiții folclorice definitorii. Și n-ar fi decît să amintim „Ziua de tîrg" evocată de Cossa Sarina-Miron, compoziția semnată de Constantin Vulcan, „Peisaj din Pantelimon" de Ion Lebădă, peisajul din Pucioasa de Victor Osmulikevici, peisajul din Pe- trila de Letiția Pantelimon, „Primăvara în parc", de Haralambie Simio- nescu, marina semnată de Constantin Scinteie, imaginea din Bran realizată de Tempi Iosif, peisajul cu sonde de Gheorghe Lâiniceanu, „Acoperișuri" de Gheorghe Hossu, peisajul din Sinaia de Teodor Cuzino, „Iarna" de Romeo Cosmovici sau peisajele semnate de Janeta Crăciun și Mircea Badea — pentru a avea imaginea tematicii abordate.Remarcabilă, de asemenea, strădania artiștilor de a.realiza o sinteză a decorativului cu funcționalul, care cunoaște realizări notabile in tapiseriile Măriei Marian sau Măndițel Iacob, în sticlăria semnată de Popescu Bujor sau ceramica Silviei Dihter.In ansamblul ei, această nouă expoziție a plasticienilor amatori din București, readucind in atenția publicului creația unor artiști în genere cunoscuți, marchează încă o treaptă a unei evoluții necesare.
Marina PREUTU

VERNISAJUL UNEI EXPOZIȚII IUGOSLAVE

Poezia metaforei 
cinematografice

D. MACREA : „Contribuții la istoria
Aparatul de filmat cercetează — prin planuri lungi — chipul expresiv în imobilitate al unui om, apoi mișcarea lui lentă dar neliniștită, traiectoria trupului Iul proiectat ' pe zidurile albe ale unei încăperi vaste și pustii, in care viscolul de afară pătrunde în voie. Ceea ce urmează este un flash-back ce reconstituie ceea ce a fost înainte de această tăcere enigmatică (resemnare — cenușă a unei arderi totale, sau disperare ? așteptare sau căutare ? nebunie sau înțelepciune ?).Realizat după „In vreme de război" de I. L. Cara- giale, „înainte de tăcere", producție a Casei de filme unu, nu este o ecranizare în sensul strict al noțiunii. Filmul are doar ca principală sursă epică nuvela lui Caragiale.în țesătura scenariului semnat de Alexa Visarion, care este și regizorul filmului, intră însă și firele altor situații și intîmplări și mai ales noi straturi de investigație. Scenariul lui Alexa Visarion ne reține desigur nu ătît prin calitățile replicii, cit prin situațiile imaginate, generatoare de stări interesante.Eposul (de mare importanță, ca și expresivitatea cuvintului ori tonul relatării — în nuvela lui Caragiale) interesează aici mai ales ca generator, ca suport al mișcării unor sentimente și trăiri abisale, al unor stări paroxiste acaparatoare, „Pătimirile", „pătimirile oamenilor" (ca să zicem așa, „după Luca") s-ar mai putea numi foarte bine a- cest film, a cărui unică aspirație este aceea a comunicării cit mai complexe și percutante a unor trăiri dramatice adinei și substanțiale. Diferit de nuvelă, în centrul filmului „înainte de tăcere" se află formele unei pasiuni devoratoare, fără nici o șansă de împlinire. Neiubit, Stavrache va căuta o soluție sau o compensație — în bani și în avuție. Și iată cum. contrariată, o înclinație omenească dintre cele mai vitale și autentice va genera in cazul hangiului un proces iremediabil de dezumanizare și alienare : va alimenta avariția; va transforma sentimentul iubirii fraterne intr-o ură de moarte; va aduce in suflet noianul neliniștii, coșma- relor, germeneie nebuniei, al sterilității și morții.în contrapunct (contrast șl complementaritate), filmul explorează — din păcate nu întotdeauna cu a- ceeași forță și distinctă per

sonalitate — uneori în chip antologic, ca în scena bil- ciului, alteori mai banal sau convențional, lumea de la cumpăna de veacuri XIX—XX și „din vreme de război", in dare se mișcă și de care se îndepărtează din ce în ce fnai tare Stavrache. Pelicula e* * vocă pătimirile celor săraci, foamea de piine și setea de pămint din care țîșnesc disperarea și revolta, acte in care țăranii își afirmă solidaritatea de clasă, forța și demnitatea. Imagini memorabile dau originalitate unor locuri comune ale literaturii lui 1907, unor exprimări folosite, cred deliberat, de scenarist ca atare (ca niște citate bine cunoscute).

nostru" — a fost tema simpozionului organizat la casa de cultură din Strehaia. La biblioteca județeană s-a deschis o expoziție de cărți și documente „Pagini de eroism din istoria armatei române". (Virgiliu Tătaru).
• HUNEDOARA. Comitetul județean al femeilor a organizat la Deva simpozionul : „Femeia in creația tehnico-științifică", iar la Clubul „Femina" al Casei de cultură din Hunedoara, comisia de femei a I. M. Hune

Fără a fi accentuate cu ostentație, diferențierile, o- pozițiile de clasă nu sînt estompate, ci. dimpotrivă.

„Argumentul" cel mai original și inspirat al a- cestei demonstrații : eroul interpretat de Mircea Dia- conu, tinărul șocat pînă la dispariția graiului de cruzimile de pe cimpul de luptă, a cărui tăcere ascunde însă rezerve de imensă compasiune umană.Ceea ce te impresionează la prima vedere în „înainte de tăcere" este limbajul acestui film. S-ar putea scrie mult, ar merita descrise și comentate îndelung teatralitatea ca formă a unui limbaj foarte cinematografic totuși, morfologia și sintaxa acestui limbaj, forța lui percutantă. S-ar putea vorbi cu prețuire despre economia de cuvinte, replicile puține și rare, tăcerile apăsătoare, despre îndelungile acumulări dramatice finalizate în răbufniri violente, despre deliberata confuzie de planuri : realitate și vis, realitate și dorință ; fluxul intuițiilor etc.Mult mai important mi se pare să insistăm asupra calităților de investigare și comunicare ale filmului, capacității lui ca (fără a contraria exigențele de realism al ambiantei și gesturilor cotidiene) să le învestească cu semnificații de alt ordin.Conferind unor scene de excepțională tensiune, sobrietate și concizie forța unei metafore, filmul lui Alexa Visarion pătrunde revelator mecanisme ale sufletului omenesc.Verosimil, spațiul hanului

(decoruri : Vittorio Holticr și Sava Cuzmin) este in primul rind un spațiu tragic.Vitale, dictate de situații, dar selectate ,sub semnui unor trăiri fundamentate, gesturile au nu o dată — încărcătura unei poezii grave, forța unui ritual : al dăruirii vinovate ; al așteptării și primirii feciorilor întorși de pe front ; al apelului la omenie ; al bucuriei de a avea, in sfirșlt, un copil și un sens.Fațetele originalității a- cestei pelicule includ desigur și concepția și calitatea, remarcabile, ale imaginii (Nicu Stan), precum și coloana sonoră a lui Ni- colae Ciolcă, dar mai ales jocul actorilor, adine, subtil, cind fin — fascinînd prin capacitatea de sugestie, cind violent — cucerind prin intensitate.Și aici trebuie să spunem (în sfirșit) că Alexa Visa- rion, care lucrează de mâi bine de zece ani în teatru, unde «-a remarcat in fruntea generației sale și că, alături de mesajul rostit pe scenă și puterea lui de in- . fluențare, e obsedat în chip deosebit de „munca cu actorii", de „economia", autenticitatea și portanta limbajului actoricesc. Fapt care se simte in acest film. Așa cum se simte și vechea și adîn<*a  legătură omenească și artistică, și încrederea justificată a regizorului in interpretul învrăjbitului cu lumea și cu sine, Stav- vrache : Liviu Rozorea. Așa cum se simte și excelenta colaborare, încă din teatru, cu Valeria Seciu. Jocul interpretei Anei mi se pare excepțional prin virtuțile lui de ambiguitate, prin capacitatea actriței de a trăda în Ana chemările firii, de a sugera complex și rafinat orchestrat forța de neîm- blînzit a instinctului. După cum remarcabile mi s-au părut compozițiile lui Mircea Diaconu, Florin Zam- firescu, Ion Caramitru, scurtele dar distinctele a- pariții ale Gildei Marinescu, ale lui Traian Dănceanu, Constantin Petri- can, Adriana Trandafir ș.a.Alexa Visarion a trecut de la vechea Îndeletnicire a teatrului la regie în cea de-a 7-a artă, „arzînd etapele", multe dintre ele cu o virtuozitate impresionantă. Un debut promițător, înseamnă deja foarte mult. Debutul lui Alexa Visarion e o certitudine. Și o certitudine în filmul românesc merită salutată ca atare. Cu entuziasm.
Natalia STANCU

lingvisticii și filologiei românești44După mai multe decenii de cercetări, prof. univ. D. Macrea adună o parte a rezultatelor muncii sale științifice în recentul volum : „Contribuții la istoria lingvisticii si filologiei românești" (Editura științifică și enciclopedică. 1978). Lucrarea se alcătuiește dinmai multe capitole : precursorii. începind cu reprezentanții Școlii ardelene : Samuil Șincai. Petru Mi cu. Gh. Maior, con-tinuind apoi cu Cipariu. Laurian si Pumnul, reprezentanți ai curentului latinist, Asachi și Heliade-Ră- dulescu. inovatori mai realiști și mai legați de specificul limbii vorbite, alevoluției istorice a limbii noastre romanice. Al doilea capitol, modernii și contemporanii (folosind o accepție largă a ultimului termen), conține studii despre activitatea științifică a lui Hasdeu. loan Bogdan, Ioan Bianu. L. Sălneanu. Al. Philippide, M. Gaster, O. Densușianu, I. A. Can- drea și Iosif Popovici. Ultimele două capitale sînt mai speciale : Școala filologică clujeană in care sînt evocați Sextil Pușcariu. Vasile Bogrea. Th. Capidan. C. Lacea. N. Drăganu. Emil Petrovici si ultimul capitol: Critici literari despre problemele limbii române : T. Maiorescu. N. Iorga, E. Lovinescu, T. Vianu.Perspectiva de două secole asupra dezvoltării limbii și culturii noastre, în ansamblu, este desigur instructivă si cu bogate precizări de amănunt privitoare la procesul de modernizare a limbii literare. Autorul înlătură prejudecățile mai vechi asupra ideilor și operei corifeilor Școlii ardelene, prejudecăți vechi de mai bine de un secol, pe cit de

tv

La Galeria de artă din str. Brezo- ianu s-a deschis expoziția de caricatură „Așii umorului iugoslav", manifestare organizată de „Urzica" in colaborare cu revistele „Jez" (Belgrad), „Osten" (Skoplje) și „Pavliha" (Ljubljana). Expun circa 50 de repu- tați carlcaturiști din țara vecină și prietenă.La vernisaj au luat parte râprezen-

tanti ai Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, oameni de artă si cultură, un numeros public.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București, precum și caricaturiști din Iugoslavia, Cehoslovacia și Bulgaria, oaspeți ai revistei „Urzica". (Agerpres)vechi., pe atît de persistente : L. Blaga. in ultimii lui ani de viată, a insistat a- supra momentului acestei „Școli" pentru a sublinia ideile filozofice si științifice noi si eforturile înnoirii limbii, a terminologiei științifice. Reeditarea in vremea noastră a multor cărți vechi, apartinînd lui Șincai. Maior. Budai-Deleanu, mai ales a antologiei in două volume, cu pagini niciodată retipărite, unele scoase
NOTE DE
LECTURĂ

chiar din manuscrise uitate. confirmă concluziile pozitive ale lui Blaga și îmbogățesc capitolele acestei cârti a profesorului D. Macrea. .care de două decenii stăruie asupra operei filologilor citați, prefigu- rindu-se o istorie a filologiei românești, de mult așteptată. Studiile autorului acestui volum masiv de peste 450 de pagini dă jaloane solide pentru o istorie a culturii noastre, in care limba, literatura, istoria. științele si artele vor ilustra specificul național în contextul european al culturii moderne.Cartea se distinge prin claritatea sintezelor din fiecare capitol, prin documentare bogată și ample citate ilustrative, ca și prin referințe de specialitate, care implică autoritatea multor cercetători români șt străini in judecarea valorii științifice a cercetărilor filologice întreprinse de autorii studiați în paginile volumului.Există totuși unele absențe din galeria filologi

lor noștri, pe care am dori să le înlăture autorul la o nouă ediție a acestui volum : din primul capitol — I. Budai-D.eleanu, asupra căruia au insistat în ultimul deceniu unii cercetători mai tineri, tipărind multe pagini inedite ale a- cestui filolog erudit, tot atît de mare scriitor ; din capitolul al doilea — H. Tiktin, cel puțin tot atit de important ca și Gaster, mai ales dacă avem în vedere Dicționarul român- german, neîntrecut in bogăție și erudiție. Ultimul capitol putea cuprinde și pe Ibrăileanu, critic mereu preocupat de specificul și expresivitatea limbii noastre literare. Am nai remarca și unele inegalități intre capitole, finind seamă de importanța contribuției filologilor studiați la progresul științei la noi : Cipariu e mult mai important decit laurian ori Pumnul, care se bucură de un spațiu, fiecare, de 2—3 ori mai mare decit cele 7 pagini rezervate lui Cipariu. De asemenea. C. Lacea e generos prezentat in raport cu Bogrea sau cu E. Petrovici. O concluzie asupra specificului evoluției filologiei noastre ar fi fost binevenită, desigur.Dincolo însă de aceste amănunte, cartea profesorului D. Macrea, cu bogăția ei de date, cu relațiile culturale evocate limpede și cu aducerea în actualitate a atitor idei sugestive, originale, va fi citită cu folos și cu plăcere de toți cei interesați de istoria culturii și spiritualității românești, cristalizate, cum se știe, in limba națională, obiectul de studiu al filologilor incluși în volumul prezentat.
Gh. BULGAR

HUNEDOARA :

TabărăIn centrul siderurgic Hunedoara s-a deschis, la 25 octombrie, o tabără republicană de creație a cineaștilor amatori, organizată din inițiativa Uniunii Generale a Sindicatelor din România, in cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cin- tarea României". Participă membri

de creație

Educarea elevilor inîncepind din acest an, in școli generale, licee și școli profesionale se organizează case de e- conomli, pe principiul autocon- ducerii de către elevi, sub îndrumarea și supravegherea cadrelor didactice și a comitetelor cetățenești de părinți. Menite să contribuie la educarea tineretului în spiritul bunei gospodăriri a banilor și depunerea acestora la instituțiile de credit, casele de economii școlare fac operații de primire și

ai cinecluburilor de la case de cultură șl cluburi muncitorești din 28 de județe. In cadrul taberei, vor fi vizionate filme semnate de cineaști amatori, realizindu-se astfel un util schimb de experiență. (Agerpres)
spiritul de economierestituire a economiilor pe librete speciale pentru elevi, a- cestea fiind apoi centralizate pe librete cu dobindă la C.E.C. La depuneri C.E.C. se acordă o do- bîndă de 3,5 la sută, care, in baza hotăririi adunării generale a membrilor Casei de economii școlare, va fi folosită pentru organizarea unor acțiuni colective, ca procurarea de material didactic sau sportiv, pentru excursii și altele.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

PROGRAMUL 116.00 Telex16,05 Proiectul Legii lnvățămîntului în dezbatere publică16.30 Curs de limbă rusă17,00 Orașe austriece17,20 Consultații medicale17,40 Reportaj pe glob : Isfahan — film documentar, producție a studiourilor de televiziune din Teheran18,15 Derbiul campionatului național de handbal : Minaur Baia Mare (deținătoarea „Cupei României") — Dina- 1 mo București (campioana României).19.30 Telejurnal

19,50 Tribuna experienței înaintate. Experiența C.A.P. Borcea II Ialomița 20.00 Ora tineretului21,00 Teatru scurt : „Comedia banilor" de Marin Drzic22.00 Tezaur folcloric. Neamul meu și tara mea — melodii populare22,15 Telejurnal • Sport. Campionatul mondial de gimnastică. Selecțiunl înregistrate de la StrasbourgPROGRAMUL 219.30 Telejurnal19,50 Concertul orchestrei simfonice a Ra- diotelevizlunii.21.30 Telex21.35 Un fapt văzut de aproape21,55 Muzică ușoară românească cu formația Paul Ghențer22,10 închiderea programului

de la 24 la 29 octombrie, la cinematograful STUDIO din Capitalâ

In program: Canoa (spectacol de gală), Balun Canan, Mariachi, Copiii 
detectivi, Moartea unui dresor de cocoși. Casta divina.

• VASLUI. La Negrești, Bîrlad și în alte localități din județ și-au început activitatea universitățile cultural-științifice, cu 340 de cercuri, frecventate de peste 12 000 oameni ai muncii. Noi universități au fost înființate în 12 comune, printre care Vindere!, Pogana. Epureni-Birlad, Stă- nilești, Lunca Banului, Bogdă- nești și altele. (Crăciun Lăluci).
• CARAȘ-SEVERIN. In cadrul „Zilelor culturii la Reșița" a avut loc deschiderea stagiunii muzicale, cu debutul orchestrei de cameră a sindicatului învăță- 

mînt din localitate si participarea formației corale „Miorița". Manifestarea a fost însoțită de o masă rotundă pe tema „Creație muzicală contemporană, orientări și direcții în activitatea formațiilor de amatori", la care au participat personalități ale vieții muzicale. (Nicolae Cătană). 
• ARGEȘ. între 22 și 30 octombrie, la Cimpulung-Muscel au loc acțiuni politice, științifice și cultural-artistice sub genericul „Toamna musceleană", manifestare aflată la a X-a ediție. în acest cadru, formația corală 

„Negru Vodă" își va sărbători 70 de ani de existență, cu un festival de cîntece patriotice și revoluționare. (FI. Dinu). 0 SU
CEAVA. Ultima decadă a acestei luni este marcată de ample manifestări muzicale care au loc în mai multe localități ale județului, dedicate împlinirii a 125 de ani de Ia nașterea compozitorului patriot Ciprian Porum- bescu. Cu acest prilej, la casa de cultură a sindicatelor din Suceava și-au dat întilnire pentru a participa la cea de-a patra ediție a concursului coral inter-

județean „Ciprian Porumbescu" numeroase colective artistice sucevene și din alte zone ale țării. Trofeul „Ciprian Porumbescu" a revenit corului de cameră al casei de cultură a sindicatelor din Suceava, alte 8 formații fiind distinse cu premii speciale. (Gh. Parascan). • MEHEDINȚI. „Eroi mehedințenl in războiul antihitlerist" și „Odă eroilor 

neamului nostru" — sub aceste generice s-au desfășurat recitaluri de poezie la căminele culturale din Peri și Malovăț. La căminele culturale din Tîmna, Burila Mare, Hinova, Corcova și Cujmir formațiile artistice au prezentat programe dedicate Zilei armatei Republicii Socialiste România. „Mehedințenii în lupta pentru libertate a poporului 

doara a organizat o seară culturală dedicată fruntașelor in muncă. La casa de cultură din Deva a avut loc un spectacol de datini și obiceiuri folclorice, prezentat de formații artistice de amatori din numeroase sate ale județului. Casa de cultură din orașul Brad găzduiește expoziția de pictură naivă a pictorilor locali. (Sabin Cerbu). 0 IAȘI. La galeriile „Cupola" din Iași este deschisă expoziția de gravură a plasticienel Hortensia Maslchie- vici-Mișu. Colectivul Teatrului 

național „Vasile Alecsandrl" din Iași a participat la Festivalul „Toamna botoșăneană", acțiune cuprinsă in Festivalul național „Cintarea României", cu piesa „Jocul iejelor" de Camil Petrescu, in regia lui Tudor Florian. Două spectacole in premieră absolută. cu piesa „Fantoma tinereții mele" de Ion Bălan și Dumitru Pîslaru au fost susținute la Casa de cultură a sindicatelor din Iași de Teatrul dramatic „Maria Filotti" din Brăila. (Ma- nole Corcaci).

%25c8%2599i.de


SClNTEIA - joi 26 octombrie 1978 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului șl guvernului Republicii Costa Rlca, precum șl in numele meu personal, vă adresez profunde mulțumiri pentru cordialul mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii Costa Rica și cele mal bune urări pentru fericirea nobilului popor român și a Excelenței Voastre.

RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Cornel Burtică, vice- prim-minlstru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, miercuri dimineața, pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, general brigadier Myint Maung.în cursul Întrevederii au fost discutate unele acțiuni concrete în vederea impulsionării cooperării economice și a schimburilor comerciale dintre România și Birmania, in domenii de interes reciproc.
Primire Ia Marea Adunare NaționalăMiercuri la amiază, președintele Marii Adunări Naționale. Nicolae Giosan, a primit pe deputatul Cecil Dennis sr., președintele Comisiei pentru lucrări publice a Camerei Reprezentanților din Republica Liberia, care întreprinde o vizită In tara noastră.în timpul convorbirilor s-a exprimat de ambele părți satisfacția față de dezvoltarea relațiilor româno-
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri, la fotbal: ROMANIA-IUGOSLAVIA 3-2

TRICOLORII AU DEBUTAT VICTORIOȘI 
IN CAMPIONATUL EUROPEAN

Campionatele mondiale de gimnastică

Echipa noastră feminină 
așteaptă cu calm și încredere 

exercițiile liber alese
CORESPONDENTAZiarele franceze și agențiile internaționale de presă publică numeroase comentarii pe marginea campionatului mondial de gimnastică de la Strasbourg. O bună parte a acestor comentarii se referă la evoluția echipei feminine a României în cadrul exercițiilor impuse, apreciind reușitele sportivelor noastre. Prin intermediul unui trimis special, ziarul „France-Soir" notează, cu referire la Nadia Comăneci, că „este frumoasă și perfectă... Din momentul in care se dezbracă de treningul său alb și înaintează suverană și distantă, liniștea se așterne în imensa sală ; curînd Insă liniștii depline ii iau locul aplauzele". în aceeași corespondență este redată și părerea competentă a directorului tehnic ăl Federației de gimnastică din Franța, Arthur Maga- kian : „Nadia rămîne perfectă. Ca și In urmă cu doi ani, in clipa în care evoluează la aparate, ea face să dispară noțiunea de dezechilibru". în „I’Humanite", Gerard Dubus, trimisul special al cotidianului parizian, scrie : „Nadia Comăneci, susținută și purtată de privirile admirative ale celor 4 000 de spectatori, a plăcut publicului... După Nadia s-a profilat schimbul de miine al acestei uimitoare gimnastici românești. Ea se numește Emilia Eberle, o școlăriță de 14 ani, cu panglici în cozi, cu surîs copilăresc. Insă și cu talent olimpic". Mai departe, corespondentul arată că, după părerea unor specialiști, gimnastele românce au cam fost lezate de notările arbitrilor, iar că în urma contestațiilor li s-a dat pe drept satisfacție, noile note fiind mai conforme cu logica. în ziarul de sport „l’Equipe" se publică intr-un chenar /aptul că după contestația delegației i ”.,âne, nota Nadiei Comăneci la să- . icuri a fost ridicată la 9,75 și deci la 38,95 punctaj generat Comentînd în textul reportajului contestațiile, trimisul acestui ziar, Michel Thierry, scrie : „Sînt de părere că in comparație cu notele unora dintre adversare, aceste contestații se justificau. De asemenea, in ziarul „Derniăre Nouvelle" din Strasbourg se publică fotografiile Nadiei Comăneci și Emiliei Eberle, ambele la birnă, cu respectivele explicații de text : „Nadia nu a renunțat. Ea își va apăra titlul pînă la capăt". Și „Emilia : o Comăneci la Începuturile sale". în comentariul semnat de Jean-Pierre Meyer se notează printre altele că româncele au fost favoritele unui public călduros și că ele au fost în general notate mai sever decît alte concurente.în rindurile echipei noastre domnește calmul și seriozitatea. La ora cind transmit, antrenorul principal Bela Karoli iși conduce gimnastele la o nouă ședință de pregătire tehnică. Marți seară, după Încheierea Întregului concurs pe echipe la exercițiile impuse, antrenorul echipei noastre se declarase mulțumit de comportarea sportivelor care au făcut public dovada unei foarte bune asimilări a exercițiilor impuse, inclusiv la sol,

A participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent dr. Maung Maung Aung, ambasadorul Birmaniei la București.
★în aceeași zi, ministrul birman al afacerilor externe a vizitat Combinatul pentru industrializarea lemnului Pipera, complexul școlar din cadrul acestei Întreprinderi, precum și cartiere de locuințe și obiective sociale din București. (Agerpres)

liberlene in diferite domenii de activitate, subliniindu-se importanta lărgirii și diversificării cooperării economice, menită să consolideze raporturile de prietenie și conlucrare dintre cele două țări și popoare.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Joseph Graham, ambasadorul Liberiei în România.(Agerpres)

DIN STRASBOURG

NADIA - secretele 
gimnasticii

In ajunul deschiderii campio
natelor mondiale de gimnastică 
de la Strasbourg, ziarul „L’Hu- 
manită", apreciind calitățile 
sportive deosebite ale Nadiei 
Comăneci, publică extrase din 
volumul „Secretele gimnasticii", 
de Arthur Magakian șl Jean 
Marquet, apărut recent și aflat 
in prezent in librăriile franceze : „Nadia a dat o nouă dimensiune gimnasticii feminine prin exactitatea înlănțuirilor, prin virtuozitatea acrobatică a salturilor sale, prin amplitudinea gesturilor, prin ritmul exercițiilor la toate aparatele, prin emoția pe care o degajă asupra specta-' torilor grație sensibilității exercițiilor sale, armoniei legăturilor...".

Reportajul din „L’Humanitâ" 
este ilustrat cu o imagine a 
sportivei românce executind un 
exercițiu deosebit de dificil. Fo
tografia (pe care o reproducem 
mai sus) este însoțită de urmă
toarea explicație : „Noua Comă
neci — o tinără de 16 ani".

unde evoluția fiecăreia s-a desfășurat întocmai după descrierea cerută de Federația Internațională de Gimnastică. Era și normal să fie așa; ne spunea Bela Karoli, pentru că proiectul exercițiului impus la sol fusese elaborat de federația noastră, primind apoi aprobarea comisiei tehnice feminine a F.I.G.Echipa noastră feminină așteaptă acum cu calm și Încredere exercițiile liber alese. Va intra în concurs joi seara, tîrziu.
Valeriu MIRONESCU

Primire Ia C. C. al P. C. R.Tovarășul Ioslf Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare, a primit in după- amiaza zilei de miercuri delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășii Tien In, membru al C.C. al P.C. Chinez, prim- secretar al Comitetului provincial Gețiang. al P.C. Chinez, președintele Comitetului revoluționar al provinciei Gețiang, și Cien Pei-șien, membru al C.C. al P.C. Chinez, prim- secretar al Comitetului provincial Hubei al P.C. Chinez, președintele Comitetului revoluționar al provinciei Hubei, care, la invitația C.C. al
Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România

Depunerea unorCu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România, miercuri dimineața, la Monumentul eroilor patriei și la Cimitirul militar Ghencea din Capitală au fost depuse coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, precum și din partea Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist.De asemenea, la Monumentul eroilor sovietici din București au fost depuse coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale și a Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist.La solemnități au participat gene- ral-locotenent Ion Hortopan, prim- adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării națio-

„Meciul România — Iugoslavia a Însemnat — de fapt — două meciuri: unul în repriza întîi, cind echipa oaspete a jucat de parcă era pe teren propriu și a condus, în consecință, cu 1—0, în timp ce echipa gazdă evolua cu circumspecția și emoția ce ți le dau terenul advers ; alt meci am văzut în repriza secundă — cînd reprezentativa României a jucat cu dezinvoltură și ambiție, ajungînd să conducă firesc cu două goluri — diferență care ar fi fost absolut meritată dacă nu era micșorată de greșeala din minutul 90“ (Sandor Bares, din Ungaria — observator al U.E.F.A.).„Regret — atît cît iși poate permite să regrete un arbitru imparțial — că scorul final nu oglindește suficient de clăr superioritatea echipei învingătoare. Viteza de joc și o nestăvilită voință de a Învinge au propulsat echipa României spre o victorie absolut meritată, la care contribuția cea mai substanțială mi s-a părut că au adus-o Dobrin, Sameș, Romilă, Crișan și Rădulescu". (Ricardo Latanzi, din Italia — arbitrul principal al meciului).„Românii au Învins pe merit. Au fost mai buni ca noi chiar și în repriza întîi. cînd i-am condus cu 1—0". (Surjac — căpitanul formației Iugoslaviei).„Era imposibil ca jucătorii iugoslavi să reziste pînă la sfîrșit schimburilor noastre de locuri făcute în viteză. Venirea lui Dobrin la lot a dat celorlalți jucători încrederea de care naționala noastră ducea lipsă de multă vreme. Iar Dobrin și-a ajutat coechipierii pe măsura marelui său talent și a așteptărilor. De asemenea. Sameș a jucat ca oricare mare fotbalist din lume. Dacă îl aveam si pe Marcu, viteza lui ar fi pus mari probleme apărării oaspeților. Acum, după victoria noastră, Iugoslavia este practic ieșită din cursă și rămîne ca între România și Spania să arbitreze... Cipru (Ștefan Covaci — vicepreședinte al F.R.F.)....Am început comentariul nostru cu aceste declarații luate in minutele 90—100 ale întîlnirii de fotbal România — Iugoslavia, întrucît ni s-au părut cît se poate de ilustrative pentru modul în care s-a desfășurat jocul de ieri, de pe stadionul Steaua.Peste 30 000 de spectatori și milioane de telespectatori au trăit cu o emoție lesne de înțeles un meci care de la fluierul de începere și pînă la fluierul final s-a disputat la cea mai înaltă" tensiune, fiind presărat cu numeroase momente de fotbal bun și cu cîteva momente de „suspens" cinematografic. în fața unui adversar venit la București să-și joace poate ultima șansă în grupa a IlI-a din campionatul european (întrucît, după cum se știe, pierduse acasă cu Spania), tricolorii noștri — într-o formație modificată in comparație cu anul precedent — aveau nu numai îndatorirea de a păși cu dreptul în competiția continentală, dar și de a
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în ultima zi a competiției internaționale feminine de handbal pentru „Trofeul Carpați", desfășurată în Sala sporturilor din Brăila, s-au înregistrat următoarele rezultate : România (A) — U.R.S.S. 24—13(11—6) ; R.D. Germană — Iugoslavia 17—16 (10—8) ; Ungaria — România (B) 20—19 (12—8).Clasamentul final : 1. R.D. Germană — 10 puncte ; 2. România (A) — 8 puncte ; 3. U.R.S.S. — 6 puncte ; 4. Ungaria — 4 puncte ; 5. Iugoslavia — 2 puncte ; 6. România (B) — zero puncte.• La Seghedin s-a desfășurat ieri 

P.C.R., efectuează o vizită de prietenie șl pentru schimb de experiență in țara noastră.Cu acest prilej, oaspeților chinezi le-a fost Înfățișată activitatea Comitetului pentru problemele consiliilor populare, experiența dobindită In domeniul construcțiilor de locuințe, al sistematizării teritoriului, gospodăririi localităților urbane și rurale, precum și al administrației locale de stat.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ion Gheorghe, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare.
coroane de florinale șl secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, general-locotenent Alexandru Dănescu și general- maior Vasile Moise, adjuncți ai ministrului de interne, generali activi și în rezervă, ofițeri, pionieri.La Monumentul eroilor sovietici au fost de față B. I. Minakov, ministru consilier la Ambasada Uniunii Sovietice, general-maior A. M. Kuciumov, atașatul militar, aero și naval al a- cestei țări la București.După depunerea coroanelor s-a păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți in luptele pentru eliberarea patriei.

★Coroane șl jerbe de flori au fost depuse și la mormintele și cimitirele existente In țară ale ostașilor români și sovietici căzuți în războiul antifascist.

reuși o revanșă pentru infrîngerea suferită în toamna trecută pe același teren.Marcați vizibil de această sarcină, ei au început mai timid, ceea ce nu l-a împiedicat, totuși, pe Dobrin să „întoarcă" măestru vreo cîteva mingi și să deschidă pe Doru Nicolae (care a trimis mingea în bară în min. 11), pe Crișan și pe Iordănescu, care însă au ratat. Scorul a fost deschis de oaspeți (Petrovici) prin penalti — la un henț în careu făcut de Anghelini, dar cu o clipă înainte tușa semnalase ofsaid !în repriza secundă parcă joacă o altă echipă reprezentativă românească (deși nu fusese făcută decit o schimbare — Rădulescu în locul lui Doru Nicolae). Fotbaliștii noștri, dezlănțuiți, își sufocă efectiv partenerii de joc, care cad atît fizic (și din pricina hărțuielilor la care fuseseră supuși în prima repriză), cît și psihic (simțind, probabil, că ai noștri sînt mai puternici). Firesc, egalăm : în minutul 62 Dobrin păstrează cu mari eforturi o minge disputată cu doi adversari, centrează cum numai el știe (prin spatele a- părării adverse) și Sameș. venit bolid. din spate înscrie cu capul. Peste 9 minute, tot Dobrin execută impecabil o lovitură de la marginea careului și tot Sameș înscrie șutind din voleu. Presiunea tricolorilor noștri nu încetează și, peste alte 5 minute, înscrie Iordănescu din penalti acordat la un henț. Dar același Iordănescu, și apoi Crișan, risipesc cele mai mari ocazii, astfel îneît scorul de 3—1 nu se transformă, cum era posibil, nici în 4—1, nici în 5—1. Se transformă, insă, în 3—2 în ultimele secunde de joc, cînd Desnița interceptează o minge in careu după o flagrantă gafă a Iul Răducanu.Faptul că apărarea echipei noastre s-a aflat practic la originea a. patru goluri (cele ale lui Sameș și cele ale oaspeților) scoate în relief șl calitățile, și slăbiciunile actualei reprezentative. Victoria în fața unui partener valoros cum este formația Iugoslaviei este, totuși, victorie — frumoasă, reconfortantă, aplaudabilă — și poate însemna mai mult decit două puncte in grupă. Poate însemna încredere și îndemn pentru o pregătire mai metodică, și o abordare mai curajoasă a următoarei partide — în 15 noiembrie. Ia Valencia, cu Spania (al cărei antrenor, Kubala, s-a aflat ieri in tribuna stadionului Steaua). Se poate 1
Gheorghe MITROIAu evoluat formațiile :ROMANIA : Răducanu — Anghelini, Sameș, Ștefănescu, Vigu — Romilă, Boloni, Iordănescu — Crișan, Dobrin, Doru Nicolae (Rădulescu).IUGOSLAVIA : Borota — Mujinici, Stoikovici, Trifunovici (Rojici), Ha- giabdici — Țukrov, Petrovici, Surjak — Zungul (Desnița), Halilhagici, Su- șici.

primul meci dintre selecționatele Ungariei și României, contind pentru campionatul european de fotbal rezervat echipelor de tineret. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) in favoarea gazdelor, unicul gol fiind înscris de Szulya în min. 32 din lovitură de la 11 m.• Peste 3 000 de spectatori au urmărit miercuri la Palatul sporturilor și culturii din Capitală alte două gale din cadrul finalelor campionatelor naționale ale „Daciadei" la box.Astăzi se vor desfășura două reuniuni, programate la orele 14,00 și, respectiv, 19,00.

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Austriei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, miercuri după-amiază, o manifestare culturală care a avut loc la Casa de cultură a I.R.R.C.S.Ziaristul Boris Buzilă a Împărtășit asistenței impresii de călătorie din Austria, după care a urmat un program de filme documentare austriece.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste și ai altor instituții culturale, precum și un numeros public.Au fost prezenți membri al Ambasadei Austriei la București.
★La 25 octombrie 1978 a sosit la București Rajnai Sandor, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare in Republica Socialistă România.
★Cu prilejul Împlinirii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Populară Democrată Coreeană, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit, miercuri, un dineu în onoarea lui Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.
★Miercuri dimineața s-au deschis, la București, lucrările mesei rotunde cu tema „Acțiunile cultural-artlstice și turistice pe linie de tineret — factor important pentru dezvoltarea colaborării și Înțelegerii intre popoarele din Balcani", organizată de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România. La reuniune iau parte reprezentanți ai unor organizații de tineret și studențești din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și România.în deschiderea lucrărilor, partici- panții au fost salutați de tovarășul Nicolae Croitoru, secretar al C.C. al U.T.C., care a subliniat că prezenta masă rotundă, ce urmează celei organizate anul trecut tot in țara noastră, se înscrie organic preocupărilor consecvente ale partidului și statului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vizînd transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, lipsită de arme nucleare și baze militare străine, edificarea pe continentul european a unui sistem de pace, securitate și colaborare între popoare.în aceeași zi au început dezbaterile asupra temei : • „Rolul artei și culturii în înfăptuirea păcii și colaborării in Balcani".După-amiază, participanțil la masa rotundă au avut discuții la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, au vizitat obiective social-culturale din municipiul București. (Agerpres)

„PARIS MATCH"

Ultimul refugiu — buncărul de beton
Scriitorul francez Gerard de Villiers și-a dobîndit o oarecare faimă 

în rîndul amatorilor de literatură de aventuri prin romanele sale care 
iși au, de cele mai multe ori, sursa de Inspirație in evenimente ale ac
tualității internaționale imediate, in care scop se deplasează frecvent in 
diferite puncte ale globului unde se creează situații „fierbinți". Cea mai 
recentă din aceste „călătorii de informare" a efectuat-o in Nicaragua, 
amănuntele surprinse de ochiul scriitorului oferind o sugestivă imagine 
a izolării totale in care se află regimul dictatorului Somoza.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRANULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul IranuluiCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, Ziua națională a Iranului, Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului iranian prieten.Amintindu-mi cu deosebită plăcere de tnttlnirile avute Împreună, Îmi exprim deplina convingere că bunele raporturi statornicite intre țările noastre vor cunoaște o permanentă dezvoltare, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite, contribuind astfel tot mai mult la progresul României și Iranului, la consolidarea prieteniei și a conlucrării fructuoase atît pe plan bilateral, cît și în viața internațională, spre binele popoarelor român și iranian, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului JAAFAR SHARIF EMAMI

Prim-ministru al IranuluiCu prilejul Zilei naționale a Iranului, am plăcerea de a vă transmite călduroase felicitări și de a vă adresa urări sincere de fericire personală, de continuă prosperitate poporului iranian.
MANEA MÂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Iranul, al cărui teritoriu este leagănul unei străvechi civilizații, și-a concentrat eforturile în ultimele decenii în vederea accelerării dezvoltării sale economice și sociale. Un rol important în această privință l-a avut valorificarea principalei bogății naționale — petrolul. Exploatarea industrială a „aurului negru" a Început în primii ani ai actualului secol, cînd a fost construită șl cea dinții rafinărie la Abadan (1913). Astăzi, cu cele peste 300 milioane tone extrase anual, Iranul ocupă locul al patrulea în rîndul producătorilor de petrol și locul al doilea în acela al exportatorilor. Veniturile provenite din comercializarea petrolului (în întregime controlată de stat) sînt folosite pe scară largă pentru industrializarea țarii. Astfel, pe harta economică a Iranului au apărut sute de obiective industriale din cele mai diverse ramuri, începind cu petrochimia și continuînd cu construcțiile de mașini, siderurgia, energetica, industria ușoară etc.în acțiunea de intensă industrializare, Iranul colaborează cu diferite țări ale lumii, printre care și cu România. Relațiile dintre cele două țări, care au rădăcini adinei în trecut, sînt relații bune, prietenești, ce se dezvoltă în spiritul coexistenței pașnice între state cu orinduiri economico-sociale diferite. Pe baza acordurilor și înțelegerilor încheiate intra țările noastre, in Iran

decît un singur glnd : să se Îmbogățească cît mai repede. Nicaragua posedă o linie de transporturi aeriene : Lanica ; aceasta este controlată de Somoza. Linia maritimă. Mame- nic, se află, de asemenea, sub controlul lui. Ca și principala uzină de ciment, ca și principala stație de radio, ca și singurul cotidian de dimineață, ca și posturile de televiziune, ca și principalele firme de importexport — și ar însemna să ocupăm prea mult spațiu dacă ar fi să enumerăm toată lista. în plus, potrivit surselor celor mai autorizate, familia Somoza controlează 20 pînă la 30 la sută din terenurile arabile ale țării.Dar afacerea cea mai strălucită Anastasio avea s-o întreprindă după teribilul cutremur de pămint din 23 decembrie 1972, care, in cîteva minute, a distrus întregul centru al capitalei țării — Managua, făcind 10 000 de victime și lăsînd fără adăpost 250 000 de persoane dintr-o populație de 350 000 de locuitori. Imediat, Somoza s-a autonumit președintele comitetului destinat să primească ajutoare internaționale. Astăzi, la șase ani după seism, nu a fost reconstruită măcar o singură clădire. De ce ? Pentru un motiv foarte simplu : guvernul Somoza a decis că este mai bine să reconstruiască orașul în altă parte. Și anume, ca din întîmplare, într-o zonă care este proprietatea lui Somoza sau a prietenilor săi ! între timp, averea personală a lui Somoza a crescut la 800 milioane de dolari. Grație cutremurului... Șl, in același timp, grație terorii tot mai crîncene exercitate asupra întregii țări.La 10 ianuarie 1978 s-a întîmplat însă un anumit eveniment. în acea zi, Pedro Joaquim Chamorro, direc-
vremea

Timpul probabil pentru 27, 28 șl 29 
octombrie. In țară : Vreme relativ 
rece, îndeosebi In nordul țării. Cerul 
va fi variabil, cu Innorări mal accen
tuate In Crișana, Transilvania, Mara
mureș șl nordul Moldovei la începutul 
lnteivalulul, unde vor cădea precipi
tații locale sub formă de ploaie, iar 

au fost realizate in cooperare Fabrica de produse sodice de la Shiraz, Uzina de tractoare de la Tabriz, complexul agrozootehnic de la Rasht, complexul forestier de la Neka, linia de fabricare a pîinii de la Teheran, instalațiile portuare de la Badar Shahpour ș.a. Acestor o- biective li se vor adăuga numeroase altele în perioada următoare, ca rezultat al încheierii unor noi înțelegeri, ca și al măsurilor stabilite de ultima sesiune a Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene de colaborare economică și tehnică din luna iunie. Se vor dezvolta, de asemenea, în ritm susținut schimburile comerciale, ele urmînd să se ridice la sfîrșitul anului 1980 la un miliard de dolari.La evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-iraniene o contribuție ho- tărîtoare au adus-o întîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, cea mai recentă avind loc în mai a.c. la Teheran. Declarația solemnă semnată la București în vara anului 1973, acordurile și înțelegerile convenite cu prilejul acestor întilniri au deschis ample perspective conlucrării pe plan economic, tehnico-științific, cultural, constituind, în același timp, o contribuție de seamă la întărirea păcii și înțelegerii internaționale.
N. 1.

••torul ziarului de opoziție „La Prensa" și adversar neîmpăcat al lui Somoza, a fost ucis de necunoscuți cu focuri de armă. El se bucura de o popularitate imensă, căci în fiecare zi denunța în „La Prensa" fărădelegile regimului. Moartea lui debarasa regimul de un adversar periculos. însă socotelile lui Somoza au ieșit pe dos. Căci disparația lui Chamorro a declanșat o puternică mișcare de protest. care s-a transformat într-o veritabilă insurecție națională.Somoza a devenit un om singur, care nu se mai simte in siguranță decît în buncărul său situat în clădirea „Gărzii naționale", principala forță de represiune. Buncărul este compus din patru camere, fără nici o fereastră. Intrarea sa este păzită în permanență de un grup de cadre armate, cu mitralierele în poziție de tragere. De cînd a izbucnit insurecția, Somoza, un om corpolent, a pierdut peste 30 de kilograme. El nu mai îndrăznește să se deplaseze, știind că in fiecare secundă poate să fie u- cis. Cu cîteva excepții, întreaga Nicaragua este împotriva lui.în același timp. în fiecare zi, in ziarul opoziției, „La Prensa", pagina I este ocupată in întregime de un anunț sobru : „Au trecut 234 de 
zile de impunitate. Poporul cere să 
se facă dreptate". Anunțul este însoțit de fotografia directorului asasinat al ziarului. Doar numărul zilelor care s-au scurs de la asasinarea Iul se schimbă cu fiecare nouă apariție. Un memento care atîrnă ca o teribilă sabie a lui Damocles asupra lui Somoza...Cind am părăsit Managua — lșl încheie Gerard de Villiers însemnările sale — unul din funcționarii hotelului unde locuiam mi-a arătat cu tristețe un anunț al ziarului guvernamental „Las Noticias", în care se spune că sandiniștii au fost nevoiți să se retragă în munți. Funcționarul a privit cu precauție în jurul lui, apoi s-a aplecat spre mine și mi-a șoptit: „Senor, vor reveni. Aici, la Managua. Și atunci..."
izolat șl sub formă de lapoviță. în ce
lelalte regiuni — ploi izolate. La munte. 
precipitațiile vor fi mal ales sub formă 
de ninsoare. Vlntul va sufla moderat, 
cu intensificări de scurtă durată, in 
zona de munte, predominind din nord- 
vest. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 șl plus 5 grade, iar maximele 
Intre 5 și 15 grade. Brumă locală și, 
izolat, îngheț la sol. în București : 
Vreme răcoroasă, cu cerul schimbător, 
favorabil ploii la începutul intervalu
lui. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă. Dimineața brumă.

• FURTUNI DE NISIP 
...PE LUNĂ. în ciuda faptului că Luna nu posedă atmosferă. pe „astrul nopții" se produc totuși furtuni de nisip. Cercetători din Leningrad afirmă că particule microscopice, de sol selenar sînt ridicate și purtate nu de curenții de aer. ca pe Pămînt, ci de un „vint electric", adică de un cîmp electrostatic, care apare sub acțiunea luminii solare și radiațiilor ultraviolete. Forța unui asemenea „vînt" este suficientă pentru a ridica spre „cerul" selenar particule de cîteva fracțiuni de micron pentru a le menține ridicate timp de multe ore. A- ceste concluzii au fost trase, de altfel, și după analiza datelor obținute de la bordul sateliților sovietici ai Lunii, precum și din calculele matematice și expe

riențele de laborator făcute cu particule de rocă selenară și de rocă terestră analogă.
© POLICROMIA 

IRESPONSABILITĂȚII. In Franța a fost pus la punct un dispozitiv electronic pentru controlarea gradului de alcool din singe (alcoolemia). Dispozitivul funcționează pe bază de cristale lichide (ca și ceasurile cu afișa j digital), care. în funcție de cantitatea de alcool din singe conținută în răsuflarea celui in cauză, se colorează în mai multe feluri : verde, in cazul cînd această cantitate nu depășește 0,4 grame la mie ; galben cînd respectiva cantitate se situează între 0,4 și 0,8 grame la mie ; în fine, culoarea roșie indică șl depășirea acestui nivel, constituind dovada unei maxime ires

• INVAZIE DE GĂR
GĂRIȚE. De mai multe zile,o puternică invazie de gărgărițe a tulburat viața locuitorilor din unele regiuni situate în nord-vestul Poloniei. Potrivit a-genției poloneze de presă P.A.P., care difuzează această știre, milioane de asemenea coleop- tere s-au năpustit asupra anumeroase sate din vecinătatea riurilor și pădurilor. Insectelese strecoară pretutindeni, inclusiv in interiorul locuințelor.cu toate că locuitorii au baricadat ferestrele și ușile. Cei care se încumetă să iasă din casă sînt acoperiți în cîteva secunde, din cap pînă în picioare, intr-o „haină de gărgărițe". Au

ponsabilități a conducătorului auto aflat în culpă.
fost luate măsuri de urgență pentru distrugerea insectelor invadatoare.

© UN MEȘTEȘUG DE
îndelungată tradi
ție. Cortul — ca locuință —are o istorie extrem de bogată, în mod special s-au ilustrat în arta realizării corturilor meșteșugarii egipteni din tate, vestiți pentru vil și ingeniozitatea lor decorative pe care cau locuințelor lor din Din faimosul tezaur al

antichi- culorile motivele apli- deșert. lui Tu-tankhamon fac parte citeva fragmente de cort din acea pe

rioadă, de o rară frumusețe. Meșteșugul realizării corturilor era deosebit de migălos și complicat : pentru realizarea, acum 1 000 de ani, a unui cort-palat trebuiau să lucreze ani în șir peste 100 de lucrători.
• PRIMUL OBSER

VATOR SOLAR DIN 
AMERICA LATINĂ « f°st realizat în Peru. Denumit „Cosmos", observatorul este amplasat la o altitudine de 4 500 metri, într-o zonă muntoasă la sud-est de orașul Huancayo, într-o regiune cu cer senin în cea mal mare parte a anului.

• ELEFANT POLI
GLOT. Cel mai popular pensionar al parcului zoologic din Erevan pare a fi un elefant indian pe nume Vova, despre care se spune că e... poliglot, într-adevăr, Vova răspunde la comenzile ce i se adresează în 4 limbi diferite — germană, engleză, rusă și armeană. Explicația constă în faptul că Vova și-a început „cariera" intr-o grădină zoologică din Leipzig, fiind mutat de acolo la Londra, apoi la Moscova și, în fine, la Erevan.

• O TEHNICA IN 
DIZGRAȚIE. Pentru « se preintimpina eventuale nereguli electorale, cu aproape zece ani în urmă, în Franța a

fost votată o lege care împuternicea Ministerul de Interne să achiziționeze pentru circumscripțiile electorale mașini de votare (care sînt folosite de mai multă vreme în S.U.A.). Aceste mașini âu și fost achiziționate, fiind folosite pentru prima oară în alegerile din martie 1973. Se pare însă că mașinile n-au dat rezultatele scontate. Deputatul Michel Aurillac Ie-a „acuzat" că în- tîrzie operațiile de votare. S-a constatat că despuierea scrutinului și simpla lectură a buletinelor e mai rapidă decit aceeași operație făcută cu mașina. Ministerul de Interne, care a întreprins o anchetă, afirmă ’a rîndul său că în circumscripții nu au existat fraude electorale sau... mașinile n-au fost capabile să le descopere. Ca ur

mare, s-a adoptat hotărirea să nu se mai achiziționeze mașini de votare.
• SFÎRȘITUL UNUI 

PETROLIER. Petrolierul grec „Christos Bitas", naufragiat, cum s-a mai anunțat, la 12 octombrie. in apropierea coastelor Țării Galilor, va fi scufundat în largul mării, intr-un punct ce urmează să fie fixat. Așa au decis autoritățile britanice, după ce armatorii au informat că renunță la vas, gravele sale avarii făcîndu-1 irecuperabil. Scurgerile de petrol s-au ridicat la circa 4 000 de tone, restul de 30 000 puțind fi transferate la bordul altor petroliere, ceea ce a permis evitarea unui grav dezastru ecologic ; chiar și așa insă au pierit un număr apreciabil de păsări marine.

Numele micii localități Matagalpa, din Nicaragua, a intrat in istorie odată cu insurecția declanșată aici de forțele populare împotriva regimului de dictatură. Această insurecție a fost apreciată, pe bună dreptate, ca un puternic cui bătut în coșciugul lui Anastasio Somoza Debayle, ultimul vlăstar al unei dinastii de dictatori care își exercită neîntrerupt, de mai bine de patru decenii, dominația asupra acestui stat din America Latină. De fapt, mai potrivit decît termenul de dictator ar fi acela de șef mafiot, întrucît Somoza exercită asupra Ni- caraguei aceeași teroare la care recurge, să zicem, un gangster al organizației „Cosa Nostra" intr-un cartier din Brooklyn, suprimînd cu ferocitate pe toți cei care încearcă să se opună puterii sale, poftei sale de îmbogățire cu orice preț.Nicaragua este o țară relativ bogată și, oricum, mult mai întinsă decît Brooklynul : suprafața sa reprezintă cam o treime din cea a Franței. Bogățiile ? Plantații de cafea, culturi de porumb, creșterea vitelor, bumbac. Cele două, milioane de locuitori sînt in proporție de 60 la sută analfabeți, întrucît „șeful mafiot" nu a,socotit de cuviință să construiască școli. Venitul lor mediu — 160 dolari pe an. în schimb, încă în 1972, averea lui Anastasio Somoza era apreciată, potrivit celor mai modeste evaluări, la 500 milioane de dolari.Tatăl său, inițiatorul „dinastiei", s-a ilustrat încă din primele zile după preluarea puterii — cu ajutorul pușcașilor de marină americani — prin asasinarea, în cursul unui așa- zis dineu de împăcare, a rivalului său potențial cel mai periculos — Rafael Sandino, conformîndu-se astfel întru totul, și din acest punct de vedere, tradițiilor mafiote. Frontul sandinist, care grupează toațe forțele ostile familiei Somoza, își trage numele de la cel ucis cu peste patru decenii în urmă. între timp, Somoza tatăl a pierit și el în condiții tot atît de brutale — în 1956 — fiind succedat de fratele actualului dictator, Luis. în 1967, după un simulacru de alegeri, acesta a trecut puterea lui Anastasio. Odată înscăunat, Anastasio — „Ta- chito", cum este răsfățat de cei din apropierea sa — nu a avut
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România își reafirmă solidaritatea 
cu lupta popoarelor africane 

împotriva rasismului
NAȚIUNILE UNITE. — De la trimisul special: In cadrul dezbateri

lor din Comitetul pentru problemele social-umanitare al Adunării Ge
nerale a O.N.U., pe marginea punctului intitulat „Eliminarea discrimi
nării rasiale", a luat cuvintul reprezentantul țării noastre, care a arătat 
că asigurarea unei egalități reale in drepturi intre toți cetățenii 
caracterizează întreaga politică promovată de România și reflectă 
ritul umanismului nou, revoluționar, care stă la temelia politicii 
interne și externe.Poporul român — a relevat vorbitorul — a sprijinit dintotdeauna lupta popoarelor pentru cucerirea libertății naționale și sociale și a urmărit cu sentimente de profundă simpatie și solidaritate lupta lor pentru a pune capăt dominației străine și acțiunilor agresive ale regimurilor rasiste. în cadrul întîlnirilor cu reprezentanții mișcărilor de eliberare, cu prilejul vizitelor în unele state de pe continentul african, precum și în numeroasele documente semnate cu aceste ocazii de șeful statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, s-a dat o expresie elocventă asistenței solidare acordate de România

țării 
spi- 
salepo-luptei pentru independență a poarelor africane și mișcărilor de eji- berare națională. România a desfășurat și desfășoară o intensă activitate la O.N.U. și in alte organisme și foruri internaționale pentru adoptarea și aplicarea în practică a unor măsuri ferme, de natură să pună capăt politicii de apartheid și discriminare rasială, a acordat sprijin politic, diplomatic, moral și material mișcărilor de eliberare din Africa australă pentru asigurarea dreptului imprescriptibil al popoarelor la autodeterminare, la a-și organiza viața conform voinței și aspirațiilor lor proprii.

Poziția S.W.A.P.O. fața de ultimele 
evoluții în problema Namibiei• •

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Reprezentantul la O.N.U. al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Theo Ben Gurirab, a înmînat secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, o scrisoare din partea președintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma, privind poziția S.W.A.P.O. față de ultimele evoluții în problema Namibiei. După întrevedere, Theo Ben Gurirab a declarat, într-o conferință de presă, că S.W.A.P.O., care este recunoscută de Națiunile Unite drept singurul reprezentant legitim al poporului nami- bian, privește acordul de la Pretoria, realizat săptămîna trecută între miniștrii de externe ai celor cinci țări occidentale „de contact", membre ale Consiliului de Securitate — S.U.A., R.F.G., Marea Britanie, Canada și Franța — și regimul rasist sud-afri-

can, drept „contrar spiritului și literei" rezoluțiilor Consiliului de Securitate asupra Namibiei și, în consecință, îl consideră „inacceptabil și îl respinge". Vorbitorul a arătat că nu există nici o bază pentru aplicarea planului de organizare a alegerilor sub supravegherea O.N.U. în Namibia. Respingerea de către R.S.A. a proiectului inițial al O.N.U. privind accesul Namibiei la independență constituie o amenințare la adresa păcii și securității, iar Consiliul de Securitate trebuie să se întrunească cit mai curînd posibil pentru a lua în considerare impunerea de sancțiuni. Theo Ben Gurirab a subliniat că S.W.A.P.O. și țările africane vor acționa pentru convocarea urgentă a Consiliului de Securitate în scopul de a analiza situația nou creată și a lua măsurile care se impun.
In sprijinul destinderii și cooperării 

pe continentul europeanNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — „Franța, stat european, consideră că toate statele ale căror forțe sînt staționate în Europa ar trebui să înceapă negocieri în vederea limitării și reducerii armamentelor convenționale amplasate aici, pentru a întări acțiunile duse pe alte planuri în favoarea destinderii și cooperării" — a declarat în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. reprezentantul acestei țări la Națiunile Unite, Jacques Leprette. Franța — a adăugat

el — va prezenta un proiect de rezoluție pentru a „preciza condițiile în' baza cărora preconizează să trateze problema legăturii dintre dezarmare și ajutorul pentru dezvoltare". Vor fi elaborate, de asemenea, măsuri concrete „pentru a se pune capăt situației scandaloase în care cheltuielile pentru înarmare sînt de 14 ori mai mari decît ajutorul pentru dezvoltare", a subliniat reprezentantul francez.
Un raport al U.N.C.T.A.D. critică

DIMINUAREA ASISTENTEI UNOR STATE INDUSTRIALIZATE 
CURS DE DEZVOLTAREPENTRU TARILE INGENEVA 25 (Agerpres). — într-un raport dat publicității la Geneva de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) sînt formulate critici la adresa unor 

state industrializate occidentale care 
acordă asistență pentru țările in curs 
de dezvoltare cu mult sub cuantumul 
stabilit prin hotăririle O.N.U. în raport se arată că, în timp ce un număr de 17 țări industrializate occidenta'e au consimțit în anul 1971 să aloce 0,7 la sută din produsul lor național brut cu titlul de asistență oficială pentru dezvoltare, acest procent a scăzut de 
la 0,34 la sută în 1971 la 0,30 la sută 
în 1977. Raportul menționează că numai 3 țări occidentale furnizează asistentă la un nivel peste cota oficială stabilită de O.N.U. — Suedia —

0,99 la sută din produsul național brut, Olanda — 0,84 și Norvegia — 0,82. „Cuantumul alocat de trei țări industrializate — R.F.G. — 0,26 la sută, Japonia — 0,21 la sută și S.U.A. — 0,22 la sută — este deosebit de scăzut", se arată în raport.Unul dintre efectele diminuării asistenței oficiale pentru dezvoltare îl reprezintă creșterea datoriei externe, și așa mare, a țărilor în curs de dezvoltare, care s-a ridicat de la 71,7 miliarde dolari în 1970 la 216,6 miliarde dolari în 1976. în același timp, raportul semnalează o „creștere fenomenală" a datoriei țărilor în curs de dezvoltare față de băncile particulare, de la 5,3 miliarde dolari în 1970 la 53,8 miliarde dolari în 1976.

Manifestări dedicate

Zilei Armatei Republicii 

Socialiste Romaniaîn cadrul manifestărilor de peste hotare dedicate Zilei Armatei Republicii Socialiste România, la Berlin, atașatul militar aero și naval în R.D. Germană, colonel Mihai Burbulea, a organizat o gală de filme documentare și o expoziție de fotografii ilus- trînd activitatea militarilor români.Au participat general-colonel Werner Fleissner, adjunct al ministrului apărării, generali și ofițeri superiori din Armata populară națională aR. D.G., funcționari superiori din M.A.E., atașați militari, membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, atașatul militar român a evocat semnificația zilei de 25 octombrie în viața poporului și a armatei române și a relevat realizările de seamă obținute de țara noastră pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.La Casa centrală a armatei din Praga a avut loc o adunare festivă la care au rostit cuvîntări general- maior I. Brichta, comandantul trupelor de geniu cehoslovace, și colonel Voicu Țugurel, atașatul militar și aero român la Praga, care au e- vocat însemnătatea evenimentului.Cu același prilej, Ia Ulan Bator, la o unitate a armatei R.P. Mongole, au fost organizate o adunare festivă, o gală de filme și o expoziție de fotografii, iar la Stockholm, o gală de filme și o expoziție de fotografii și de carte românească, înfățișind aspecte din viața, activitatea și munca plină de abnegație a poporului român și a armatei sale. O gală de filme documentare și o fotoexpoziție cu aspecte din viața și activitatea militarilor români au fost organizate și în capitalaS. U.A.—Washington.în saloanele Ambasadei Române din Damasc, colonel Marin Sorescu, atașat militar aero și naval, a organizat o gală de filme militare românești, o expoziție de fotografii pe tema „Viața și activitatea militarilor români" și o expoziție de carte militară și social-politică.Au participat general de corp de armată Mustafa Tlass, ministrul apărării al R.A. Siriene, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale, precum și atașați militari acreditați la Damasc.

Locuitorii Beirutului revin treptat în 
imobilele care poartă stigmatele 
luptelor recente. O imagine simboli
că a distrugerilor provocate de cioc
nirile militare din Liban, un îndemn 
în plus de a se face totul pentru 
normalizarea situației din această 
țară atît de greu încercată.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII AUSTRIA

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — La 25 octombrie, Janos Kadar, prim-se- cretar al C.C. al P.M.S.U., a primit pe șefii delegațiilor participante la Consfătuirea secretarilor cu prdble- mele organizatorice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste, desfășurată la Budapesta în zilele de 23—25 octombrie. Partidul Comunist Român a fost reprezentat de o delegație condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu prilejul primirii, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășului

Janos Kadar l-au fost transmise un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea 6a.La rîndul său, tovarășul Janos Kadar a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și succes activitatea sa consacrată fericirii prosperității poporului român.
★Miercuri, Comitetul Central P.M.S.U. a oferit o recepție în onoarea participanților la Consfătuirea secretarilor cu problemele organizatorice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.

in și
al

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii AustriaSărbătoarea națională a Republicii Austria îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului și guvernului român, precum și in numele meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și, fericire personală, de progres și prosperitate poporului austriac prieten.Exprim încrederea că apropiata dumneavoastră vizită in România va impulsiona dezvoltarea relațiilor româno-austriece spre binele celor două țări și popoare, în folosul păcii, securității și cooperării în Europa și în Întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

O jOSLO 25 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., care, la invitația Partidului Muncitoresc Norvegian. efectuează o vizită in această țară, a avut, miercuri, la sediul C.C. al P.M.N., convorbiri cu o delegație condusă de președintele partidului, Relulf Steen.Cu acest prilej, șeful delegației române a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, un cordial mesaj de prietenie

președintelui Reiulf Steen, precum și conducerii P.M.N.Mulțumind pentru mesaj și evo- cind cu căldură convorbirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu anul trecut la București, tovarășul Reiulf Steen a rugat să fie transmise secretarului general al Partidului Comunist Român calde salutări și cele mai bune urări din partea sa și a Partidului Muncitoresc Norvegian.în cadrul convorbirii a fost mată dorința ambelor părți de a contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie dintre cele două partide, la extinderea colaborării multilaterale dintre România și Norvegia.
expri-

Program antiinflaționist prezentat de președintele $.11. A.WASHINGTON 25 (Agerpres). — Președintele Jimmy Carter a prezentat un nou program privind politica salariilor și prețurilor in S.U.A. in vederea combaterii inflației. „Trebuie să facem față unei perioade de austeritate pe plan national. Sînt necesare decizii severe dacă dorim să evităm consecințe mult mai grave", a afirmat el în susținerea propunerilor.

laProgramul antiinflaționist prezentat de șeful executivului american preconizează, ca elemente de bază, menținerea creșterii salariilor sub o medie anuală de 7 la sută și limitarea creșterii prețurilor la un plafon de 5,75 la sută. Guvernul poate da cale liberă competiției străine sau poate inăspri anumite reglementări împotriva celor care nu respectă recomandările de mai sus.
BELGIA Acord între partide 

pentru revizuirea ConstituțieiBRUXELLES 25 Partidele coaliției din Belgia au căzut ca viitoarea Adunare a deputaților. care va fi declarată constituantă, să procedeze la a Constituției sei premierul Boeynants.Șeful guvernului a precizat că partidele majorității guvernamentale au convenit asupra listei articolelor din Constituție ce urmează a fi revi-

(Agerpres). — guvernamentale marți de acord
o importantă revizuire tării — a declarat pre- belgian, Paul Van Den

zuite, în vederea punerii în aplicare a unui plan de federalizare, menit să creeze in Belgia trei regiuni autonome : flamandă (Flandra), valonă (Wâllonia) și cea cuprinzînd regiunea orașului Bruxelles, capitala țării. Respectiva listă urmează a fi cunoscută cel mai tîrziu joi, cînd va fi prezentată în parlament declarația guvernamentală. Procedura în vigoare prevede ca, în cazul în care parlamentarii aprobă lista, camera să fie dizolvată, viitoarea cameră ur- mînd să devină constituantă.
Agitație pe piețele monetare occidentale

Piețele monetare occidentale au cu
noscut, miercuri, o agitație deosebi
tă, cursul dolarului scăzind din nou 
la niveluri record in raport cu prin
cipalele monede occidentale — marca, 
vest-germană, yenul japonez, fran
cul elvețian etc, iar prețul aurului 
a crescut cu peste 4 dolari, depășind 
pentru prima dată nivelul de 130 de 
dolari uncia de aur. La Frankfurt, 
dolarul a fost cotat la 1,7790 
vest-germane, iar la Tokio, la 
yeni japonezi.

Aceste evoluții sint puse de
țiile internaționale in legătură cu 
dezamăgirea manifestată pe piețele 
monetare față de ceea ce acestea 
consideră drept absența unor măsuri 
reale de susținere a cursului dolaru
lui, in programul antiinflaționist a- 
nunțat, marți seara, de Administra
ția S.U.A. De asemenea, la Frank-

furt s-a făcut simțită și influența pt 
care a avut-o asupra operațiunilor 
de bursă anunțarea unui nou excedent 
comercial al R.F.G. de 4,73 miliarde 
de dolari in raport cu S.U.A.

mărci
180,20

agen-

Parcurgind străzile Vienei, ochiul vizitatorului este atras de nenumăratele monumente istorice care au făcut și fac renumită în întreaga lume capitala Austriei. Imensele palate Schonbrunn, Hofburg, Bal- lhaus, împreună cu edificiile impunătoare ale Operei, Parlamentului, Burgtheater-ului, ale muzeelor de artă și științe naturale, fac loc în peisajul arhitectonic al orașului construcțiilor noi, moderne. Se construiesc sedii administrative, blocuri de locuințe, obiective economice.La începutul acestei toamne, asistam într-unul din cartierele Vienei la inaugurarea casei de bă- trîni „Rosenberg". Era cea de-a 13-a construcție de acest gen realizată de primăria vieneză în cadrul programului său de asistență socială.Viena, cu cei peste 1,5 milioane de locuitori, se înnoiește anual cu circa 5 000 de apartamente, amplasate atît în cartierele periferice, cit și în perimetrul central. Nu departe de malul Dunării se înalță clădirea noului spital municipal cu 2 500 paturi. care va fi gata în 1984.Dar cea mai recentă realizare urbanistică a vienezilor o constituie construirea metroului, dat în folosință in primăvara anului acesta. Realizat după o idee similară celei care stă la baza construcției metroului bucureștean — linia metroului urmează firul apei care străbate orașul — noul mijloc de transport în comun dispune deocamdată de două tronsoane în lungime totală de 10 km. Vor urma alte noi linii, astfel îneît într-o

primă fază lungimea metroului să măsoare 38 km.La încheierea turului orașului, interlocutorul nostru, Alois Kra- lofsky, inginer în cadrul spctorului de construcții al primăriei vieneze, ne spune : „Știu că la dumneavoastră in România înregistrați unul din ritmurile cele mai înalte ale construcțiilor. Construiți mult și repede. Este bine că popoarele noastre au asemenea preocupări comune. Iar climatul de pace și cooperare pentru care militează ambele noastre state întreține și favorizează asemenea preocupări".Favorizate de vecinătatea geografică, de legătura ce o oferă Dunărea, relațiile de prietenie dintre România și Austria au cunoscut în ultimii ani o evoluție continuu ascendentă. Un rol determinant în impulsionarea acestei evoluții l-au avut intîlnirile la nivelul cel mai înalt româno-austriece, care de fiecare dată au contribuit la identificarea de noi posibilități de dezvoltare a colaborării reciproc avantajoase.Fără îndoială că apropiata vizită în tara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușesc® p președintelui Austriei, Rudolf îr- chschlăger, convorbirile ce vor" ~vea loc între cei doi șefi de stat” vor reprezenta un nou moment important pentru extinderea și adîncirea Continuă a raporturilor de colaborare prietenească pe multiple planuri, în interesul popoarelor român și austriac, al cauzei păcii și securității in Europa și în lume.
Mihai IONESCU

PORTUGALIA

0 nouă încercare de soluționare a crizei guvernamentale 
• Profesorul Carlos Mota 
cabinetului • Se așteaptăLISABONA 25 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Antonio Ra- malho Eanes, l-a însărcinat, miercuri, pe profesorul de drept Carlos Mota Pinto, independent, cu formarea unui nou guvern In locul cabinetului actual în exercițiu, care, după cum se știe, nu a primit învestitura parlamentului.într-o declarație dată publicității cu acest prileji președintele Eanes a 

arătat că Moța Pinto va urmări formarea unui guvern cu un sprijin majoritar în parlament, pentru â face posibil un acord între partide pînă la alegerile generale din 1980. Acest

Pinto însărcinat cu formarea 
precizarea pozițiilor partidelorguvern — a adăugat președintele — nu va fi numit oficial pînă cînd partidele politice nu vor preciza dacă vor permite membrilor lor să facă parte din noul cabinet șl pînă nu va fi clar că noul prim-ministru va avea șanse de succes.Șeful statului portughez a atras atenția că în cazul în care Carlos Mota Pinto va suferi un încercarea sa de a forma guvernul țării, singura alternativă care mai rămîne va ți dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate anul viitor.

eșec In

agențiile de presă transmit

în capitala Franței au început marți lucrările celei de-a XX-a Conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru educație, știință și cultură (UNESCO). Așa cum este știut, în cele trei decenii de existență UNESCO și-a dobîndit un loc de prestigiu în cadrul instituțiilor Națiunilor Unite, prin contribuția adusă la formarea și întărirea conștiinței solidarității internaționale, la creșterea continuă a răspunderii tuturor țărilor față de destinele omenirii, la apărarea valorilor culturii și civilizației umane.Multitudinea problemelor aflate pe ordinea de zi a conferinței — peste 70 de puncte — la dezbaterea cărora participă delegații din cele 151 de țări membre ilustrează preocuparea organizației de a-și intensifica eforturile îndreptate țelurilor creată, ținerea 
cii prin 
domeniile sa de activitate. Pornind de la necesitatea creșterii rolului UNESCO, a afirmării sale tot mai puternice în dezvoltarea colaborării internaționale, în promovarea înțelegerii între popoare, participanții la actuala conferință urmează să abordeze, astfel, pe larg probleme legate de înfăptuirea dezarmării, de realizarea unei noi ordini economice internaționale, de extinderea colaborării dintre toate statele in domeniile științei și culturii, de educarea tinerei generații in spiritul idealurilor de pace, de colaborare .și respect între toate națiunile.

Oprirea neintirziată a 
cursei Înarmărilor, recon- vertirea în scopuri pașnice a imenselor resurse financiare, umane și materiale irosite in acest scop reprezintă — este cunoscut — un imperativ vital al tuturor popoarelor. în ce o pri-

ilustrează organizației eforturile spre îndeplinirea pentru care a fost și anume men- 
și întărirea pă- 
mijloace oferite de 

aflate în sfera

vește, UNESCO, așa cum s-a subliniat și în cadrul recentei sesiuni a Consiliului Executiv al organizației, este chemată să folosească toate posibilitățile de care dispune pentru ca prin mijloacele educației, cercetării științifice și informării opiniei publice să aducă o contribuție susținută și eficientă la realizarea acestui deziderat vital. După părerea Româ-

organizației lacontribuției traducerea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, conceput ca un tot unitar, prin dezvoltarea și diversificarea colaborării europene — culturale, științifice și în alte domenii, atit Ia nivelul continentului, cit și pe plan subregional. Militantă consecventă pentru înfăptuirea securității europene, țara noastră va prezenta și la

și promovarea unor măsuri adecvate pentru accelerarea creșterii economice și diversificarea economiilor țărilor rămase în urmă, in special prin programe de formare a cadrelor, prin stimularea accesului neîngrădit la știința și tehnologia modernă, inclusiv la folosirea e- nergiei nucleare in scopuri pașnice. In același timp, după opinia țării noastre, se cuvine ca organizația să-și
EXTINDEREA LEGĂTURILOR

ÎN DOMENIUL CULTURII, ȘTIINȚEI
— mijloc de apropiere și înțelegere internațională

niei, de un real interes ar fi convocarea sub egida UNESCO a unui congres 
mondial privind educația 
in materie de dezarmare, efectuarea unor studii pri- •vind relația dintre dezarmare și dezvoltarea social- economică și culturală a tuturor popoarelor, folosirea sistematică a publicațiilor organizației pentru informarea largă a opiniei publice cu privire la pericolele cursei înarmărilor și obiectivele dezarmării.în centrul activității ganizației continuă să afle, de asemenea,laborarea la scară regională, o atenție aparte acor- dîndu-se continentului european, leagăn al unei străvechi civilizații, dar și focar al celor două pustiitoare conflagrații mondiale. Ținind cont de faptul că reuniunea de la Belgrad s-a încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare, numeroase state membre ale UNESCO s-au pronunțat pentru creșterea

or-seco-

actuala conferință de la Paris o serie de inițiative concrete de natură să ducă la sporirea rolului UNESCO în dezvoltarea colaborării intereuropene, în transformarea Europei într-un continent al păcii și înțelegerii între popoare.O altă problemă majoră care figurează în programul UNESCO pe următorii doi ani, cit și în planul pe termen mediu, și care va fi dezbătută și la actuala conferință o constituie 
făurirea noii ordini econo
mice internaționale, realizarea unei dezvoltări armonioase — economice, sociale, umane și culturale — în toate țările. Pașii fă- cuți pînă în prezent pe a- ceastă cale de organizație, inițiativele sale s-au bucurat de sprijin și apreciere din partea multora din statele membre. Este însă o opinie larg împărtășită că UNESCO poate contribui intr-un grad mai mare decît pînă acum la definirea

mod activ contri- pregătirea docu- sesiunii speciale a Generale a O.N.U. consacrate noii
aducă în buția la mentelor Adunării din 1980ordini economice internaționale.Strîns legată de aceste preocupări este și activitatea UNESCO în domeniile științei și tehnologiei, necesitatea creșterii continue a rolului acestora în procesul dezvpltării națiunilor. Intensificindu-și preocupările pe acest plan, organizația este chemată să participe la procesul de pregătire și desfășurare a Con
ferinței O.N.U. pentru ști
ință și tehnologie care va avea loc anul viitor la Vie- na, să contribuie la inițierea de noi acțiuni și proiecte concrete în vederea integrării științei și tehnologiilor moderne în efortul de propășire economică și spirituală a tuturor popoarelor.Pe linia unor preocupări constante ale organizației,

actuala conferință generală va dezbate un șir de chestiuni privind educarea și formarea pentru viață a tinerei generații, intensificarea acțiunilor îndreptate spre orientarea energiilor și capacităților creatoare ale tinerei generații în direcția asigurării progresului economic, social și cultural al fiecărei țări, a întăririi păcii și înțelegerii internaționale. Din acest punct de vedere, nu puține state au susținut, și în cadrul ultimei sesiuni a Comitetului Executiv, necesitatea lărgirii sferei de preocupări ale UNESCO in ceea ce privește tineretul, atragerea la aceste activități a tuturor organizațiilor de tineret, naționale și internaționale, interesate.Conferința urmează să discute, de asemenea, proiectul de declarație referitor la principiile fundamentale de folosire a mijloacelor de informare în masă în vederea întăririi păcii și înțelegerii internaționale, a luptei contra propagandei de război, a rasismului și apartheidului. Rod al colaborării majorității statelor membre, acest document are menirea să stimuleze activitatea mijloacelor de informare în masă îndreptată spre cultivarea respectului față de alte popoare, de tradițiile culturale și creația lor contemporană, spre întărirea prieteniei între toate națiunile lumii.Larga paletă de probleme care vor fi abordate de actuala conferință generală, documentele și rezoluțiile ce vor fi adoptate vor contribui, fără îndoială, la intensificarea activității UNESCO în direcția extinderii dialogului internațional, a promovării unor relații noi între state, care să servească umanității, nobilelor idealuri de pace, progres și colaborare intre toate națiunile lumii.
Radu BOGDAN

Convorbiri româno—ele- 
j|ge Ministrul afacerilor externe al Greciei, Gheorghios Rallis, a primit pe Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al României. Au fost examinate, cu acest prilej, probleme privind stadiul și perspectivele dezvoltării pe toate planurile a relațiilor româno-elene. Totodată, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la unele probleme internaționale de interes comun. A fost de față Ion Brad, ambasadorul României la Atena.

Vizita lui Andrei Gro- 
mîko la Paris. Miercuri au început la Paris convorbirile dintre Louis de Guiringaud, ministrul afacerilor externe al Franței, și Andrei Grqmîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., aflat în Franța într-o vizită oficială la invitația guvernului francez. în cadrul primei runde de convorbiri, relatează agenția T.A.S.S., au fost abordate probleme ale dezvoltării continue a colaborării bilate- rale, precum și o serie de actilale de interes reciproc internaționale.

expoziție deschise la Londra cu privire la explorările și exploatările petroliere submarine, la care 400 de întreprinderi prezintă ultimele utilaje și echipament industrial, de la uriașele platforme de foraj și extracție pînă la minusculele aparate de filmat submarin.
chestiuni ale vieții

Dezvoltarea relațiilor din
tre R. P. Mozambic și R. P. 
Bulgaria. Samora Machel, președintele FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, și Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, aflat la Maputo, au semnat Tratatul de prietenie, colaborare și ajutor reciproc între cele două țări. Au fost semnate, de asemenea, acordul privind colaborarea economică bilaterală pină în anul 1990, un acord de colaborare in domeniul științei și culturii, un acord de colaborare între FRELIMO și P.C. Bulgar șl alte documente.

Negocierile de la Viena.La Viena a avut loc, miercuri, o nouă ședință plenară a participanți- lor la negocierile privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. Au luat cuvintul reprezentanții Uniunii Sovietice și Luxemburgului. De notat că la 30 octombrie a.c. se împlinesc 5 ani de la începerea acestor negocieri, fără a se fi conturat, în pofida unor tratative Îndelungate, perspectiva unui acord în problemele discutate.
Referendumul asupra vii

toarei Constituții a Spaniei va avea loc în zilele de 6 și 7 decembrie — s-a anunțat la Madrid din sursă parlamentară. Proiectul definitiv al textului Constituției va fi a- doptat la 31 octombrie în cadrul unei ședințe plenare a celor două camere ale Cortesurilor — Congresul depu- tajilor și Senatul. La referendum vor participa aproximativ 24 milioane de spanioli cu drept de' vot.
Ședință C.A.E.R. Havana s-au desfășurat lucrările ședinței a 31-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară. Au fost e- xaminate probleme legate de elaborarea programului special de colaborare pe termen lung în domeniul producției bunurilor industriale de larg consum și s-au stabilit măsuri pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce decurg din hotăririle ședinței a XXXII-a a sesiunii consiliului.

Acord comercial R. D. 
Germană — R. D. Afgani
stan. ka Kabul au fost semnate un acord de schimburi comerciale și un protocol de colaborare tehnică în domeniul comunicațiilor între Republica Democratică Afganistan și R.D.G. Prevederile ambelor documente vor fi transpuse în viată in perioada primului plan cincinal dezvoltare economică și socială Afganistanului, aflat în prezent pregătire pentru a fi adoptat.

Guvemul peruan a ordonat suspendarea cursurilor In toate instituțiile de învățămint din capitală, pînă lunea viitoare, ca urmare a ciocnirilor înregistrate între poliție șl studenți în timpul manifestațiilor f protest recente față de creșterea con tinuă a costului vieții, anunță agențiile internaționale de presă. Această măsură afectează aproximativ 1,5 milioane elevi și studenți.

dea In
Eliberarea a 212 persoa

ne arestate în Iran în timPul incidentelor care au avut loc în diverse localități după decretarea legii marțiale, a fost anunțată de agenția iraniană de presă. Pars.
Conferință privind explo

rările și exploatările petro
liere submarine. Circa 15000 de experți din 13 state participă !n- cepind de marți la o conferință și o

Funeraliile Iui A. Miko- 
ian. Miercuri, la Moscova au avut loc funeraliile lui A. Mikolan, unul din cei mai vechi membri ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. La catafalcul dispărutului au adus un' ultim omagiu Leonid Brej- nev, Aleksei Kosighin, alți conducători de partid și de stat sovietici.

de la

de 11

Greva lucrătorilor 
ziarele newyorkeze „The 
New York Times" și „The 
Daily News" contlnuăsăptămîni, fără perspective de reglementare. Marți seara, după 22 de ore de intense negocieri, contactele între reprezentanții sindicatelor și ai administrației ziarelor au fost suspendate din nou, ca urmare a refuzului patronatului de a satisface revendicările privind ameliorarea condițiilor de muncă și de viață ale greviștilor.

„INTERCOSMOS-18"
La bord se află Instalată aparatură creată de specialiști 

romani
tem telemetrie pentru 
transmiterea informa
țiilor create de specia
liști din Cehoslovacia, 
R.D.G., Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică.

Satelitul a fost pla
sat pe o orbită avind 
următorii parametri : 
distanța maximă față 
de suprafața Pămintu
lui — 768 km, distanța 
minimă — 407 km, pe
rioada inițială a rota
ției — 96,4 minute, în
clinația orbitei — 83 
grade.

Specialiști ai țărilor 
participante au reali-

MOSCOVA 25 (A- 
gerpres). — In confor
mitate cu programul 
de colaborare a unor 
țări socialiste in do
meniul cercetării și fo
losirii spațiului cosmic 
In scopuri pașnice, in 
Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul 
artificial al Pămintu- 
lui „Intercosmos~18“. 
Scopul lansării constă 
în realizarea unor cer
cetări complexe pri
vind magnetosfera și 
ionosfera Pămintului.

La bordul satelitului 
tint instalate aparate 
științifice și un sis-

zat pe cosmodrom pre
gătirea aparatelor ști
ințifice și a lansării, 
participind la dirijarea 
acestei aparaturi. Sis
temele de ' 
telitului 
normal.

Stațiile 
complexului de coman
dă și măsurători din 
Uniunea Sovietică, 
precum și stațiile de 
recepție ale sistemului 
telemetrie al țărilor 
participante efectuea
ză recepționarea regu
lată a informațiilor 
științific» transmise de 
satelit.

bord ale sa- 
funcționează

terestre ale
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