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Odată cu ediția a ll-a
au îndeplinit planul pe

pe

de performanță de VEȘTI DIN ȚARA
din municipiul Odorheiu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

„DACIADA"
să devină tot mai mult cadrul

educării fizice a populației, 
afirmării unor noi sportivi

Oamenii muncii din unitățile economiceSecuiesc au îndeplinit prevederile planului producției industriale primii trei ani ai actualului cincinal. De asemenea, ei au realizat și sarcinile de plan la export. S-au creat astfel condiții ca, față de prevederile primilor trei ani ai cincinalului, pină la sfîrșitul lui 1978 să se realizeze suplimentar 500 milioane lei la producția industrială și peste 20 milioane lei valută la export,în telegrama trimisă C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, de comitetul municipal de partid se spune : Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii

muncii români și maghiari. în frunte cu comuniștii, în spiritul hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c. și a indicațiilor date de dumneavoastră cu ocazia consfătuirii de lucru cu primii secretari ai comitetelor județene de partid, vor depune eforturi susținute în vederea aplicării în mod consecvent, în fiecare unitate economică. a noului mecanism economi- co-financiar, punind accent deosebit pe realizarea producției fizice, a sarcinilor de export și a producției nete. Zi de zi vom urmări asigurarea condițiilor optime în vederea realizării în mod exemplar a sarcinilor de producție pe cincinal. anul 1979 și pe întregul
Mișcarea sportivă din țara noastră va pqrni peste cîteva zile, pe un front larg, la desfășurarea ediției a Il-a a marii competiții naționale „Daciada". Organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe baza Programului de dezvoltare a activității de educație fizică și sport pentru anii 1976—1980 adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., „Daciada" — la prima ediție — a cuprins milioane de cetățeni, dovedindu-se o manifestare de o întindere și profunzime fără precedent in istoria mișcării sportive din România. în Mesajul adresat participanților la „Da- ciadă", tovarășul Nicolae Ceaușescu felicita masele largi ale tineretului patriei — muncitori, țărani, intelectuali. ostași, studenți, elevi, uteciști, pionieri, șoimi ai patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care au desfășurat, de-a lungul a doi ani, în cadrul competiției naționale o amplă și bogată activitate sportivă, călindu-și trupui și voința, pregătindu-se pentru muncă și viață.în acești primi doi ani, s-a demonstrat că „Daciada" constituie o formă deosebit de dinamică și eficientă in îndeplinirea prevederilor Programului de dezvoltare a activității de educație fizică și sport într-o serie de județe s-au obținut importante realizări, rezultatele celor 81 de finale pe țară la sportul de masă reflectind în bună măsură atit potențialul sportiv cît, mai ales, preocupările, activitatea cotidiană pentru indeplinirea prevederilor cuprinse in program. Un clasament intocmit după numărul medaliilor de aur și după numărul total al medaliilor la finalele de masă ale edițiiler de vară și de iarnă---- la «areau participat aproximativ 8 400 de concurenți — stabilește următoarea ordine a primelor trei locuri : 1. București — 11 medalii de aur (22medalii in total) — clasare firească, în raport cu potențialul sportiv al Capitalei ; 2. județul Alba — 8 (17) — poziție de evidențiat pentru atenția acordată dezvoltării sportului de masă ; 3. județul Brașov — 5 (13) — clasare, de asemenea, normală, dacă ne referim la tradițiile sportive ale acestui județ.La debutul noii ediții trebuie să spunem că în organizarea „Daciadei" și-au făcut loc pină acum unele deficiențe și neajunsuri, care i-au diminuat efectul general pozitiv asupra mișcării sportive din țară, din fiecare județ in parte. Cauza principală a neajunsurilor manifestate constă in ncrespectarea întocmai a unora dintre prevederile fundamentale ale regulamentului competiției, definitorii pentru importanța ei națională.Comisia centrală de organizare a „Daciadei" a stabilit ca — pornind tocmai de la una din principalele concluzii ale primei ediții — in viitor etapa de masă a marii competiții să se desfășoare intr-un sistem îmbunătățit : renunțindu-se în această fază la întîlnirile eliminatorii, care conduceau la o particinare restrînsă, vor fi programate turnee între echipele participante din unitățile de bază. In modul acesta, cea mai importantă etapă, cea de masă, a „Daciadei" va putea asigura pentru un număr mare de participanți o activitate competițională îndelungată, practic aproape tot timpul anului. De ase-

menea, vor fi extinse categoriile participare pentru copiii sub 11 ani. astfel încît in întreceri — pe clase paralele, sau cum se va crede de cuviință pe plan local — să fie cuprinși efectiv toți elevii, stimulați dispute întiietatea sportivă cu de vîrsta lor. Evident, aceste nătățiri, ca și altele, aduse în mul de desfășurare vor putea' întări caracterul de masă al principalei competiții sportive a țării, antrenînd în activități permanente mai mulți tineri, cetățeni de toate vîrstele.Organele și organizațiile sportive, toți factorii cu atribuții în sport au datoria să-și bazeze întreaga lor activitate viitoare pe înțelegerea principială că, în cadrul „Daciadei", educația fizică este veriga fundamentală, care are drept scop asigurarea dezvoltării calităților fizice, morale și de voință ale tineretului, menținerea sănătății poporului, formarea și perfecționarea deprinderilor de a practica sistematic exercițiile fizice. Practic, aceasta Înseamnă ca educația fizică să cuprindă intr-un sistem unitar toate formele specifice — complexul polisportiv „Sport și sănătate" (la baza participării in competi- ■ție), sistemul unitar de apreciere a gradului de pregătire fizică și sportivă a elevilor, studenților și militarilor, complexul aplicativ „Pentru apărarea patriei", gimnastica zilnică in toate unitățile ca și gimnastica la locul de muncă, potrivit specificului activității productive ș.a.m.d. Trebuie create condiții, deci, ca toate aceste forme să devină in întregime un bun al maselor largi.în același timp, nu trebuie pierdut din vedere că unul din -obiectivele esențiale ale „Daciadei" este să descopere și să lanseze elemente talentate și de perspectivă pentru activitatea de performanță în diferite ramuri sportive. îndeplinindu-și funcția de atragere a maselor largi în activitățile de educație fizică și in competițiile sportive (ca acțiuni distincte), „Daciada" este chemată ca — pe această bază imensă și trainică — să construiască puntea de trecere spre performanță. Este cu atît mai necesară o asemenea subliniere, cu cit în(Continuare în pag. a V-a)

Tinere muncitoare din atelierul de 
confecții al întreprinderii din Bo

toșaniFoto : S. Cristian
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© Simpozion național 
de chimie °rganîzarea institutului central de chimie București, a Ministerului Industriei Chimice și a Centralei industriale de fire și fibre chimice Săvinești, la Piatra Neamț se desfășoară, timp de trei zile, un simpozion național tehnico- științific avînd ca temă progresele și perspectivele în fabricarea și prelucrarea fibrelor sintetice. Cercetători din institutele tăte, din învățămintul unitățile de producere re a fibrelor sintetice cele trei secțiuni de pozionului peste 80 privind preocupările nătățirea ducerea mice, a realizate tin Blagovici).

de speciali- superior și și prelucra- prezintă în lucru ale sim- de comunicări pentru îmbu- calității și re- fibrelor chi-continuă acosturilor tricotajelor si confecțiilor din aceste fibre. (Constan-

© industria prahovea
na a realizat pianul pe 
ZeC9 luni Colectivele industriale din județul Prahova au repurtat un nou și important succes : realizarea cu patru zile mai devreme a planului producției fizice pe 10 luni. Avansul de timp cîștigat dă oamenilor muncii prahoveni posibilitatea de a produce suplimentar, pină la finele lunii, benzine, uleiuri minerale, produse petrochimice, de- tergenți, utilaj petrolier; chimic, minier și siderurgic, îngrășăminte fosfatice, rulmenți grei, aparataj de injecție, geam, cherestea, mobilă, țesături din lină și bumbac și alte mărfuri în valoare de aproape o jumătate de miliard lei. (C. Căprarul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, in ziua de 27 octombrie, pe Mohamed Husni Mubarak, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, trimis special al președintelui Anwar El Sadat.La întrevedere a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.A fost de față Hassan Abdel Aal Nayel, ambasadorul R.București.Oaspetele a transmis Nicolae Ceaușescu, din ședintelui Anwar El Sadat, un salut de prietenie frățească și cele mai bune urări, precum și înalta prețuire și cele mai calde mulțumiri din partea șefului statului egiptean pen-

A. Egipt iatovarășului partea pre

iru activitatea deosebită și sprijinul efectiv pe care președintele Republicii Socialiste România il acordă Înfăptuirii unei păci drepte și durabile in Orientul Mijlociu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Sadat salutul său de caldă prietenie și cele mai bune urări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o apreciere deosebită eforturilor R. A. Egipt, ale președintelui Sadat pentru a se ajunge la încheierea pe cale politică, prin tratative, a unei păci trainice și juste in Orientul Mijlociu.Vicepreședintele egiptean a informat despre ultimele evenimente intervenite în Orientul Mijlociu, despre stadiul actual al negocierilor de pace egipteano-israeliene de la Washington și punctul de vedere al țări

Combinatul petrochimic Brazi

în legătură cu situația din zonă, după acordurile de la Camp David, în cadrul convorbirii, s-a subliniat însemnătatea înțelegerilor dintre Egipt și Israel ca o parte integrantă a reglementării generale a conflictului din Orientul Mijlociu, ca un pas important pe calea continuării tratativelor pentru soluționarea atotcuprinzătoare a ansamblului problemelor din zonă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la rezolvarea problemelor poporului palestinian, recunoașterea dreptului său la autodeterminare, inclusiv la constituirea unui stat propriu, independent, la respectarea integrității și suveranității tuturor statelor din regiune.întrevederea s-a desfășurat lntr-o atmosferă de cordialitate și prietenie.
CONSULTAȚIE ÎN SPRIJINUL CELOR CARE STUDIAZĂ 
ÎN ÎNVAȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID

PROMOVAREA AUTOCONDUCERII SI AUTOGESTIUNII 
parte integrantă a dezvoltării relațiilor de producție socialiste și adîncirii democrației muncitorești 
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EXIGENȚELE 
CODULUI CĂLĂRAȘI :

• •viitor
timpul rece ridică întrebarea: al

„municipiu 
oțelului"

TRANSPORTUL OPERATIV LA FABRICI, DEPOZITAREA ÎN BUNE CONDIȚII TREBUIE 
SĂ PREVINĂ PIERDERILE, SĂ ASIGURE

Odată cu răcirea timpului se 
Impun, pretutindeni, măsuri ferme 
pentru recoltarea șl transportarea 
fără întîrziere a tuturor cantităților 
de sfeclă de zahăr, astfel încît să

se asigure fabricilor prelucrătoare 
materie primă de bună calitate, să 
se evite orice diminuare a conținu
tului de zahăr la sfecla aflată pe 
cîmp.

RECOLTAREA sfeclei 
194 000 HECTARE 
din suprafața cultivată

s-a făcut pe aproape 
ceea ce reprezintă 78 la sută

TRANSPORTUL. Datorită decalajelor între can 
titățiie recoltate și cele transportate, pe cîmp se 
află 657 500 TONE. Cele mai mari decalaje : în 
cooperativele din județele Mureș 
Botoșani — 65 000 tone, Suceava 
Ilfov ■
Mare

33 900 tone, Covasna 
- 30 000 tone.

79 200
66 200

34 000 tone,

tone, 
tone, 
Satu

ÎNSILOZAREA trebuie să fie intensificată peste 
tot pentru a se preveni efectele temperaturilor scă
zute. Centrala de specialitate a recomandat ca în 
silozuri să fie pusă numai sfeclă proaspăt recoltată, 
fără impurități, iar rădăcinile să nu fie vătămate — 
pentru evitarea pierderilor în timpul păstrării.

CONSERVAREA INTEGRALĂ A CALITĂȚII

MĂRAMUUS

NEAMȚ
VASLUI

HARQHITÂ

GALATIMMOV

BUZĂU

IALOMIȚA,

CONSTANTA

TlltOMAN

STADIUL RECOLTĂRII ȘI TRANSPORTULUI 
SFECLEI DE ZAHAR

Cifrele înscrise
s-a strins recolta de sfeclă de zahăr la 27 octombrie (sus) și cantitățile 

transportate față de cele recoltate (jos).

pe hartâ reprezintă, în procente, suprafețele de pe care

COMANDAMENTELE LOCALE, CONDUCERILE COOPERATIVELOR AGRI
COLE ȘI REPREZENTANȚII FABRICILOR DE ZAHĂR AU DATORIA SĂ AC
ȚIONEZE FERM IN VEDEREA UTILIZĂRII TUTUROR UTILAJELOR MECANICE 
ȘI MOBILIZĂRII COOPERATORILOR PENTRU A SE ÎNCHEIA GRABNIC RE
COLTAREA SFECLEI DE ZAHĂR, IAR TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA RĂ
DĂCINILOR SA SE FACĂ REPEDE ȘI CU CEA MAI MARE RESPONSABILI
TATE, ASTFEL INCIT SA NU SE PIARDĂ NIMIC DIN RECOLTA ACESTUI AN.

în ultimii trei ani, mai precis în ultimele patruzeci de luni, fizionomia urbană a Călărașilor s-a transformat aproape complet, ritmul de viață i s-a modificat, iar sociologii ar putea constata la populația schimbări, mai evidente din punctul de vedere al structurii, dar și unele de nuanță în ceea ce privește concepțiile de viață, cerințele, aspirațiile.într-un răstimp relativ scurt. Călărașii au devenit vatra unuia din marile obiective industriale ale țării, au înălțat schele cutezătoare, și-au îmbrăcat străzile într-o haină nouă, de asfalt, au ridicat ființa orizontală a căsuțelor cu grădini pe verticala cîtorva centre de urbanistică modernă, s-au scuturat de multe dughene mici, înlocuintlu-le cu magazine și restaurante spațioase, și-au transformat pitorescul sălbatic al malului Borcei într-o suită parcuri elegante, peisaj floral rafinat multe statui lucrate sculptori tineri cărora dezvoltarea orașului le asigură un cald mecenat.Totul, aproape totul, în ultimele patruzeci de luni. încercind să aflu secretul acestui avînt, intru pe făgașul a două explicații, pe cit de adevărate ambele, pe atit de aparent disparate : unii explică această transformare prin impulsul dobîndit de oraș odată cu hotă- rîrea de a se construi aici un nou combinat siderurgic ; alții par mai înclinați a da credit „factorului om", plusului de entuziasm și inițiativă al edililor. Și cum, indiferent de explicație, realitatea concretă a transformărilor este stenică șl încurajatoare, încercăm o mică anchetă la fața locului.Multi din cel cu care am stat de vorbă au ținut să sublinieze per-

lui uneleSchimbări

da cu si de

fecționările intervenite in stilul de muncă al municipalității, în conducerea intregii activități economice și sociale. Cu alte cuvinte — inițiativă, spirit de răspundere, gospodărire. fundamentare științifică a deciziilor, muncă colectivă și forță de antrenare a cetățenilor — adică tot mai pregnant afirmate atributele pe care e- xercitarea democrației socialiste le conferă termenului de „oondu- cere".Ei își susțin această părere argumentînd cu mai multe exemple la
Reportaj

de Corneliu LEU

îndemîna fiecăruia. Unul este cel al aprovizionării cu produse alimentare a orașului, care în momentul de față îi satisface tot mai mult tocmai datorită faptului că municipalitatea a știut să pună în valoare resursele de pe raza orașului și din împrejurimi. Resurse, deci, existau ; a trebuit și priceperea care să le valorifice tocmai în condițiile unei creșteri rapide a populației, și această pricepere s-a afirmat. Alt exemplu este cel al înfățișării de astăzi a orașului. De multă vreme, de foartă multă vreme, Călărașii au avut o tradiție de existență urbană, cetățenii lui ținind la acest a- tribut și îngrijindu-se de aspectul lui. Au venit apoi marile construcții industriale cu importante șantiere și atenția prioritară față de nevoile lor a condus oarecum la neglijarea înfățișării orașului, afectînd „tabieturile" edilitare, proprii unui anume patriarha- lism. Constatînd a- ceasta. municipalitatea s-a preocupat de asimilarea noilor trăsături în limitele tradiției buna existente

și, astfel, folosind aceleași forțe proprii, a redat, ia dimensiuni mult sporite și cu atribute noi de civilizație, fața cochetă de odinioară a orașului. Un alt exemplu, de data asta de natura operativității, este cel al modului în care, în timp record. în noile cartiere ale orașului, lipsite pină acum de o rețea comercială a- decvată, au apărut piețele. Cuprinzătoare construcții de spații comerciale și de depozitare, edificate în mai puțin de o lună de zile, sînt astăzi locuri unde se desfășoară din plin viața publică a orașului.Au ajuns, astfel, Călărașii acestor ani, a fi un plăcut oraș cu șaizeci de mii de locuitori, care știe limpede că, în anul 1990, vaavea două sute demii. Indicatorul principal al acestor riguroase este dintre cei mai derni din lume : Iul. Orașul va două sute de mii de locuitori pentru că va produce șase milioane tone de oțel. Axiomatic, desigur; dar și a- lectiv, dacă ne gîndim la emoția pe care ți-o produce o asemenea perspectivă atit de a- propiată, Și dacă datorită acelui transplant de de capacități care are loc între orașele industrializate și cele mai puțin industrializate ale țării, astăzi eolectivul noului combinat și colectivul șantierului care-1 construiește numără în rîndurile sale două mii și șase sute noi veniți pe care orașul îi asimilează, oferin- du-le cămine în blocurile nou construite — restul, în proporție de peste optzeci la sută, vor fi de sorginte locală și din împrejurimi și vor fi, în orice caz, formați aici.

cifre unul mo- oțe- avea

organic cadre, umane.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Maistrul Dumitru Dragu (al treilea din stînga), de la montai general, șl mal tinerii lui tovarâșl de muncâ formați de „școala Vulcanului" — delastîngala 
dreapta: Pavel Florian Tudor, Marian Dodan, Nlcoleta Nâstase, Ion Banu și Ion Baluș Foto : Eugen Dichiseanu

PE CINE LAȘI IN URMA TA ?
• La această întrebare, „școala Vulcanului" oferă mii de răspunsuri
• Un gest de solidaritate și întrajutorare muncitorească: formarea cadrelor necesare 

1 noilor uzine
• „Oamenii de bază, întreaga conducere a uzinei, de la șefii de echipă la director, s-au 

format aici la noi
Peste Impresiile culese recent la uzinele „Vulcan" din Capitali s-a suprapus imaginea unei ședințe operative de producție ! oameni cu răspunderi în conducerea tehnică — șefi de secții, de ateliere etc. — luaseră loc la masa de consiliu, avind fiecare in față, obligatoriu, carnetul de notițe, stiloul ți aparatul de emisie-recepție. Adesea, vocile din ședință se-ntretă- iau cu vocile din aparate : din secții, din ateliere, de la contabilitate și biroul personal, de la direcție — se făceau anunțuri, soseau vești de tot felul, urgențe, se puneau Întrebări ; și cu toate astea, ședința era ședință, cel prezenți făcînd scurte informări, propunînd măsuri, luind hotăriri — evident, între două răspunsuri către tovarășii lor din uzină. De notat că totul se petrecea într-o atmosferă dastinsă, agreabilă, oamenii aceștia cu aparate dind dovadă ide multă stă.- pînire de sine și -de un salutar simț aî umorului.Imaginea acelei ședințe operative spune multe nu numai despre organizarea muncii, ci și despre relațiile de muncă și răspunderile In muncă. Cine-a venit la „Vulcan", a avut tragere de inimă și a trecut prin școala „Vulcanului", face față în meserie ori- cind, și cu oricine s-ar lua la-ntre-

© COPILUL DE CARE N-AU LOC COPIII. „Aș vrea să vă relatez și eu cazul meu, dacă se poate să fie dat la ziar, la o anchetă socială sau cum ați vrea să-1 intitulați. Nu-i nici o supărare chiar dacă îi dați numele sau comuna și județul de unde aparține !“Nu vrem să facem psihanaliză, dar prea este evident faptul că expres mărturisită indiferență față de ieșirea din anonimat, abia că divulgă jena ieșirii în public, ascunde multele rețineri pe care trebuie să le fi încercat corespondenta. Și totuși, dacă Florica M„ din Costești, iși asumă răspunderea acestei neplăceri, e de bănuit că multă amărăciune a adunat în suflet, că mult o fi vorbit unor urechi mai surde ca hîrtia, de a ajuns să se destăinuie hîrtiei. „Ne-am despărțit la două luni după nuntă. Timp de 9 luni nici nu a vrut să știe de copil și l-am dat în judecată pentru pensie alimentară, sumă pe care mi-a plătit-o doar o lună. După o perioadă ne-am împăcat, dar această înțelegere nu a durat decît 4 luni și mamă-sa m-a gonit din nou din casă, și gravidă și cu copilul cel mare, spunind că nu-1 vrea pe fiul său cu casă și copii".Mărturisim că, pe măsură ce parcurgeam rîndurile de mai sus, ne bătea gîndul că cheia neînțelegerilor din familia M. se află în zona 

cere — slnt de părere oamenii uzinef. Afirmația poate fi susținută cu argumente, cu referiri la mii de muncitori, tehnicieni și ingineri, care-au făcut și fac cinste acestei mari întreprinderi, cu pondere deosebită în economia națională. Un climat muncitoresc exigent, favorabil însușirii temeinice a multor meserii, favorabil inițiativelor și creației tehnice — a atras, de-a lungul anilor, mii de tineri din întreaga țară (cu precizarea că mulți dintre aceștia, ajunși la „Vulcan", vedeau pentru prima oară cum arată o uzină). Aici s-au depus mari eforturi, cu toții la un loc șl cu flecare în parte. Și s-a reușit cu cei mai mulți : azi îi regăsim muncitori de nădejde, specialiști, șefi de echipă, tehnicieni și maiștri. Uzina a avut in permanență nevoie de noi și noi cadre — și s-au format, an de an. Asta mă șl interesa : cine a luat locul vechilor meseriași, generației care s-a retras, firesc, la pensie, și cum se prezintă continuatorii 7 — dacă sînt la înălțimea înaintașilor.Aici, nimeni nu se retrage fără a-și lăsa înlocuitori, oameni pe care i-a ajutat în meserie, cu dragoste de părinte' i-a îndrumat, i-a îmbărbătat Enceanu Otto, să zicem, strungar, maistru — șef de atelier : pe cine-a 
DIALOG CU CITITORII

ăcestui joc de date : după două luni de la nuntă..., după două luni de la naștere... Apoi, ne-am dat seama că spinosul caz s-a agravat în progresie geometrică odată cu al doilea copil. Dacă — să admitem, dar nu să scuzăm — inițial mai putea fi invocată pripeala, ori necunoașterea, după ce e așteptat al doilea urmaș ce mai poți spune 7 Vorba autoarei scrisorii : „Eu îl întreb prin dumneavoastră : de ce nu i-a convenit să plătească pensie pentru un copil, ca să plătească acum pentru doi 7“ De ce ? De ce ?Care-o fi părerea lui Marin M. 7 Iat-o consemnată șpre sfirșitul scrisorii : „El spune că ascultă părinții, face după ei". Neașteptat de... nobil motiv ca să-ți alungi de două ori nevasta, o dată cu un copil Jn brațe, a doua oară cu copilul de mînă, dar și în așteptarea unul al doilea. Deci, acesta e motivul despărțirii : ascultatul părinților. Abe- ceul cumințeniei. Ne interesăm citi ani are Marin M. Are 27. Foarte frumos că un copil își ascultă părinții chiar la vîrsta de 27 de ani, foarte frumos. Dar !... Dar ceilalți doi copii de cine să asculte 7 Că poate-or vrea și el să fie cuminți și ascultători.• REPORTAJ DE CITITOR. în vara aceasta, viața urbană a Piteș- tiului a fost marcată de un eveni

lăsat 7 Greu de făcut precizări, atita vreme cit pe-alci se spune că „a crescut tot atelierul de mecanică- reductoare". Virgil Bogdan, ieșit la pensie ; dar e plină uzina de Bogdani, i-a adus bătrînul : Ion Bogdan și Emil Bogdan (frații lui), amîndoi lăcătuși, amîndoi șefi de echipă ; Ni- colae Bogdan, inginer, Petru Bogdan, tehnician (copiii lui) ; să mai notăm că și nurorile tot aici lucrează. Și o precizare : Alexandru Bogdan, ingi- ner-șef și adjunct al secretarului comitetului de partid, nedespărțit de aparatul său de emisie-recepție multe ore pe zi, nu face parte din familia bogdanilor mai sus-numiți. Darsă revenim la „predarea ștafetei". Constantin Gică, fost turnător- formator, a adus în uzină mulți nepoți și consăteni, iar soția sa încă mai‘lucrează aici ; Constantin Dumi- . trache iși "asigură continuitatea _t£>t prin:; nepoți.Directorul Oprea Popescu și-a lăsat înlocuitori la turnătorie-oțel și sec- torul-cald — printre aceștia, inginer Romeo Pătrașcu, Ioniță Florea, maistru, Ștefan Manolache, maistru, îmi sînt cunoscute mai de mult, din alte documentări, numele unor muncitori și maiștri de-aicl, Valeriu Ju- gureanu de )a cazangerie, Victor Di-
ment deosebit. Scris de arhitecți, înfăptuit de buldozeriști. Mulți cititori știu că în anii anteriori centrul orașului fusese reclădit fundamental. devenind cu totul altul. A venit vremea ca această reconstrucție să se extindă, împlinindu-se joncțiunea cu alte cartiere noi ridicate între timp. Asaltul buldozerelor asupra vechilor clădiri a fost urmărit îndeaproape de localnici și de cei at'lați în trecere prin municipiu. Nu a scăpat nici cititorului Florin An- ghel, care n-a zăbovit să introducă hirtie în mașina de scris și să ne trimită un mic reportaj evocator. Regretînd că spațiul nu ne permite publicarea lui integrală, reproducem cîteva fragmente cu convingerea că ele ilustrează și ceva din chipul moral al oamenilor, transformat in pas cu ascensiunea orașului.„...Cunosc Piteștii de pe vremea cind baia de abur funcționa la un loc cu «Teatrul comunal». Pe locul unde se află azi centrul civic — pardosit cu mozaic, încrustat cu marmură albă, străjuit de două palate și numeroase blocuri elegante — negustori cu fes roșu vindeau bragă și mămăligă turcească. Din ganguri insalubre răzbăteau mirosuri de pastrama, cărbuni arși, usturoi, cojoace jilave și sudoare. Pe alocuri, tăblițe prinse în sirmă a- nunțau că (ortografia aparține avi

eulescu de la prelucrări mecanice, Stelian Ceaușu, maistru. Costache Aurică, tot maistru, Nicolae Basamac, muncitor specialist — care, de-a lungul anilor, au sprijinit, cu răbdare și pricepere, zeci, sute de tineri să învețe o meserie pentru o viață. Pregătirea cadrelor, grija pentru noile generații de lucrători sînt sarcini permanente la „Vulcan".Și iată că ajungem la o ciudățenie, cel puțin in aparență : întreprinderea duce lipsă de lucrători... Ce arată documentele 7 Arată că în ultimii cinci ani s-au calificat aici peste zece mii de tineri, prin : școli profesionale, însușirea meseriei prin practică Ia locul de muncă (3 luni — 1 an), cursuri de scurtă durată, cursuri pentru absolvenții liceelor de specialitate etc. Deci, peste zece mii de meseriași la prelucrări. mecanice prin aș- cbtere (strungari, frezori etc.), sudori (pondere mare),' lăcătuși, cazangii- țevari... Unde sint toți aceștia 7 Bineînțeles, o parte dintre ei — în uzină, la datorie. Ceilalți ? în alte uzine, tot la datorie. Următoarele județe s-au aprovizionat cu cadre de la „Vulcan" in ultimii ani : Teleorman. Vaslui, Botoșani, Neamț, Iași... Nimic mai firesc. intr-un fel : în aceste județe au apărut importante obiective indus- 
zelor) : «Dejugatu este interzis Con- tra-venienți vor fii amendați pe loc».Pe strada mea, care pornea din piață și se termina la marginea de sud a orașului, doar doi inși mergeau „la băi" și unul singur gîjîia, țanțoș, claxonul unui „Ford“. Pe vremea aceea, sute de copii vedeau splendorile pomului de iarnă doar lipindu-și fruntea de cristalul vitrinei cofetăriei «Borănescu»......Dar vremurile s-au schimbat. Am văzut municipiul crescînd sub ochii mei. Am bătut cu pasul fiecare stradă. Cunosc «povestea» fiecărei întreprinderi, fiecărui cartier. Și știu cîtă sudoare, cîtă vrere și cit suflet sînt îngropate la temelia lor".O O SECUNDA ! O precizare a cercului de speologi amatori „Piatra Craiului" din Cîmpulung către Mioara Popescu din București (surprinsă în gara Brașov cu o stalactită ruptă din Peștera Posada) : Nici in peșteri nu sînt valabile năravurile din caverne I Natalia Poleac din Fălticeni ne descrie atitudinea exemplară în muncă a medicilor I. Șerba, I. Lăcătușu, Elena Moldo- veanu, I. Topolniceanu de la spitalul din localitate. Iar despre directorul spitalului, doar două cuvinte, extrem de sugestive : „adevărat comunist". 

triale, nevoia de cadre s-a făcut simțită din primul moment — și-atuncl s-a luat legătura cu cei plecați să-nvețe meserie la București. Și au plecat băieții, cu sutele, cu miile, să fie mai aproape de ai lor, să se mai ajute cu ei, și să contribuie, cu priceperea și sîrguința deprinse la „Vulcan" și alte uzine bucureștene, la dezvoltarea industrială a meleagurilor tinde s-au născut. Este și mîndria, și referința marilor uzine, cu tradiție in formarea cadrelor : le formează cu eforturi stăruitoare și le dau celor ce se află la început de drum.Nici o supărare, atîta vreme cit totul se face in interesul economiei naționale. Victor Florea, șeful biroului personal, se duce la Botoșani, ca delegat a) uzinei. Anunță, acolo, că o comandă făcută către uzinele „Vulcan" nu va putea fi onorată la timp din lipsă de lucrători. Și i se răspunde : Vă dăm noi pînă la cinci sute de tineri destoinici. Perfect ! Sînt adunați tineri, nu chiar cinci sute, n-a fost timp să-i anunțe pe toți, și li se spune așa : Dragi tovarăși, aveți prilejul să mergeți la București și să-nvățați meserie la „Vulcan" ; vi se asigură cazare și condiții de muncă, acolo se face treabă serioasă ; peste vreo șase luni, după ce vă calificați, vă-ntoarceți acasă, că intră in funcțiune două noi uzine și avem mare nevoie de voi... Și ce-ați făcut 7 il întreb pe Victor Florea. I-am primit și-n aceste condiții, sintem obișnuiți... Așadar, „Vulcanul"— școală de cadre muncitorești.Există însă și o durere, și destule nedumeriri. Tot Victor Florea se duce la Tușnad, în concediu, și intră in restaurant să prinzească : „Să trăiți, tovarășu’ Florea 1 ii zice un chelner. Ce, nu mă mai cunoașteți, doar am lucrat la „Vulcan", am învățat acolo meserie serioasă"... Acum, era chelner. muncea numai în sezon. Restaurantele au nevoie de cadre, toți au nevoie, se fac oferte, se fac și precizările de rigoare — e mai comod, poate și mai rentabil, și se ajunge (din nefericire, în puține cazuri) ca niște oameni în care se puneau nădejdi, buni meseriași, să renunțe la meserie, și cel mai adesea să alerge după himere. Este o pagubă pentru ei, este o pagubă și pentru uzină. Pînă califici un meseriaș trece timp, e nevoie de mult efort și răbdare, zeci de oameni ii vin în ajutor, Iși cheltuiesc cu el timp șl energie. Apoi : cît de conștiincios ar fi. începătorul strică metal, uzează mașina; dacă este sudor, topește pachete Întregi de electrozi, sute de kilograme. Să nu uităm nici cheltuielile de școlarizare.întreprindere cu vechi tradiții, cu un spirit muncitoresc sănătos, cu un colectiv puternic. In stare să modeleze oameni adevărațl, „Vulcanul" furnizează totodată cadre, muncitori specialiști pentru alte uzine cu renume— să numim doar I.M.G.B., Utilaj chimic „Grivița roșie", Mașini unelte... Dă și conducători de întreprinderi, ingineri-șefi : Marius Constan- tinescu, director la INOX, N. Dumitru, inginer-șef, au plecat de-aici ; la fel, Vasile Mocanu, director economic într-o centrală. Ștefan Plăcln- tescu, Inginer-șef la întreprinderea de ventilatoare, Iosif Șandru, directorul unei întreprinderi de scule șl matrițe... încă o precizare necesară — reproduc textual : „toată conducerea actuală a uzinei, de la director la șefii de echipă, a fost formată aici".Cu toate aceste reușite, n-am ln- tîlnit aici lăudăfoși — cel de la „Vulcan" știu cite mai au de făcut pentru pregătirea șl perfecționarea cadrelor la nivelul exigențelor în creștere ale economiei noastre; știu cîtă răspundere presupune formarea lor — atît profesională, cît și moral-politică. Așa cum mi-au spus comuniștii uzinei, asta presupune efort continuu spre autodepășire, un dezvoltat simț al întrajutorării și solidarității muncitorești.
Nicolae TIC

FIȘIER SOCIAL

Naivi... din interesIată o întîmplare pă- rînd să fie destul de banală, dar cu consecințe nu . tocmai de neluat in seamă. Un cetățean destul de serios, voind să-și facă o bibliotecă și avînd un vecin de meserie tîmplar, care lucra pe un șantier, l-a rugat să vină pînă la el să-i măsoare pereții și să vadă împreună cum ar putea proceda. * Tîm- plarul a calculat totul în amănunțime, spu- nindu-i în cele din urmă că nu-i deloc ușor să-ți faci o bibliotecă frumoasă si cuprinzătoare : pentru asta îți trebuie scin- duri de brad, de nuc, de fag, depinde de ce și cum găsești. Clientul nostru a ridicat din umeri : „Asta e meseria dumitale, eu ți-am cerut să execuți lucrarea, cît costă, plătesc !“ Timplarul a înțeles, și, peste o vreme, biblioteca fiind gata, și-a luat banii, iar omul, satisfăcut, a putut să-și aranjeze cărțile pe categorii — proză, poezie, dramaturgie, cărți de știință, cărți ale clasicilor, cărți ale autorilor moderni. Dar chiar în

clipa în care o punea în raft pe ultima a primit o invitație să se prezinte la procuratură.„De ce și pentru ce 7“ s-a întrebat el, trecîndu-și repede în revistă intîmplările din ultimul timp, fără să-și găsească nimic de reproșat. S-a gîndit apoi la colegi, la vecinii de bloc, neamin- tindu-șl, de asemenea, nimic care să-I fi putut aduce în situația de participant la vreo faptă din afara legii. Ce s-ar fi putut petrece 7Cînd Insă I s-a spus că-și făcuse o bibliotecă din lemn furat de pe un șantier, el a tresărit, uluit șt revoltat :— Dar eu am plătit I Ce mă interesează pe mine de unde a avut timplarul materialele 7 Eu n-am furat nimic 1Tntr-adevăr, nu furase, el plătise, dar cui și în ce împrejurare ? Avea el. timplarul, vreun depozit personal de materiale 7Se întîmplă, și nu arareori, ca oameni care par serioși, demni de toată stima, corecți.

onești, să vîre ei înșiși, prin mina lungă a altora, mina în buzunarul statului, iar apoi să ridice din umeri nedumeriți : „Dar ce-am făcut 7 Care e vina mea 7 Eu am plătit 1“în timpul cercetărilor, timplarul de care vorbim s-a dovedit a fi fost nu numai un „meșter de biblioteci", ci și un vînzător de ciment, de sirmă, de bare de fier, ba chiar și „constructor de garaje" cu materiale proprii, adică materiale sustrase de pe șantierul pe care lucra. Argumente convingătoare pentru a ne mărturisi incă o dată Îndoiala asupra „nevinovăției" celor ce apelează la servicii prestate în mod ilegal, și care, chipurile, n-ar fi fost „conștienți" de actele antisociale la care au participat cu bună știință șl dintr-un deplin interes. De altfel, cum s-a văzut, un asemenea procedeu Iși a- rată repede consecințele deloc plăcute pentru acest soi de cetățeni „naivi".
Vasile BARAN

Nepăsarea 
nu este „meseria" lor...Abia apucasem să ne dăm «bună ziua», cind prof. dr. Gheor- ghe Slavic, directorul unei școli generale bo- toșănene, traversă grăbit strada către un teren de joacă, unde cîțiva copii depășiseră limitele unei hîrjoane obișnuite. „Ce faceți aici ? Ce fel de joacă-i asta Au urmat a- poi Întrebările reflexe ale omului de la catedră : părinții 7... a- dresa... școala ?......Trenul rula In miez de noapte. în vagoane — liniște. Pînă s-au urcat doi călători aflați Intre un chef neîncheiat șl un altul abia programat. Drept care au desfundat cîteva sticle și au început să imite toate viețuitoarele pămîntu- lui. Intervin călătorii, intervin ceferiștii. „Nu ne legitimăm decît la miliție" — ripostează turbulenții. Călătorii și ceferiștii recurg la temperarea scandalagiilor, urmîn.d ca să-și facă miliția datoria....La unul dintre noile blocuri de locuințe

din Botoșani tocmai se montau schelele pentru executarea finisărilor exțerioare. Grăbit spre locul său de muncă — altul decît întreprinderea de construcții — inginerul Emil Curpen observă că ceva nu este in regulă in montarea schelelor. Și, fără să pregete, acționează prompt.Trei secvențe distincte, oameni diferiți. Ce leagă între ele împrejurările. ce-i apropie între ei pe acești oameni 7Răspunsul nu-1 decit unul singur : atitudinea activă, civică. Imboldul lăuntric, neprecupețit, al omului care își asumă răspunderea oriunde se petrece ceva ce ar putea aduce atingere intereselor colectivității, normelor noastre de conduită, legilor noastre. Iată ce-i apropie între ei pe acești oameni, ca pe atîția alții, care nu concep să treacă nepăsători, „ca gisca prin apă" — chiar cu prețul liniștii

șl comodității personale. Sau, așa cum mi-a replicat, cu mirare, unul dintre ei : „Dar ce vedeți neobișnuit In asta 7 E ca și cum ni s-ar a- duce laude că ne dăm «bună ziua».,. Nu e nimic mai firesc decît să-ți faci datoria de cetățean In orice împrejurare. Trebuie să ți-o ceară cineva. In mod special 7 Poate că da — propria conștiință. Doar e știut că a- tunci cind acționezi pentru obște o faci și In interesul tău. La urma-urmelor. sintem cu toții interesați să trăim și să muncim intr-un climat moral 6ănătos".Da, nu-i nimic neobișnuit in atitudinea activă, pătrunsă de responsabilitate socială, a omului zilelor noastre. Pentru simplul fapt că pretutindeni și în orice clipă, acest spirit de participare oxigenează e- xistența noastră socială.
Silvestri AILENEI

Cititorii rubricii „Din instanță In fața opiniei publice" vor recunoaște lesne Intimplarea la care se referă rîndurile de față („Simțul datoriei... scurt-circui- tat“ — în ziarul nostru din 8 octombrie a.c.). O vor recunoaște și se vor întreba, poate, de ce revenim asupra ei, de ce ne ocupăm, în cele ce urmează, de un fapt în aparentă nespecta- culos, oarecare. într-adevăr, obiectul investigației prezente nu este dintre cele care să impresioneze prin proporțiile pagubei sau să provoace reacția de indignare ca față de un flagrant fapt antisocial. Dar oare este minor, de trecut cu vederea un asemenea fapt precum cel pe care îl punem în discuție 7 Nu cumva, prin semnificațiile pe care le relevă și atitudinile la care îndeamnă, el dobîn- dește cu totul alte dimensiuni 7 Să medităm asupra lui, reluînd, pas cu pas, firul întimplării....Mai întîi, o mică întoarcere in trecut : cu cîțiva ani în urmă. In comuna Bradu, județul Argeș, lua ființă un modern complex de creștere a vitelor ; de fapt, o fermă model, in care au fost aduse din import 

vaci de rasă, în scopul a- meliorării vechii rase de vaci autohtone, cu performanțe modeste....27 iunie 1977. în preajma fermei de vaci, un excavator astupă niște foste șanțuri de irigații. Treabă de rutină. Din neatenție însă, excavatoristul înalță prea sus cupa și rupe sir- mele unei rețele electrice care traversa șoseaua județeană. Ce măsuri ia autorul acestei avarii 7 Nici una. Nici măcar nu anunță pe cineva de cele întîmplate....Ceva mai tîrziu trec pe drum căruțe cu cai. Căl- cînd pe sîrmele căzute, caii sar în sus ca la circ... Unii trecători, de pe margine, fac chiar haz... Chisnovată treabă și curentul ăsta ! A- pare apoi una din cirezile de vaci ale fermei. Un îngrijitor dă să înlăture din calea lor o sîrmă........Nu, sănu care cumva să pui mina I" — sar mai expert! cîțiva lucrători de la garajul S.M.A. din apropiere, martori la scenă. Și omul nu mai pune mina. Pune Insă piciorul o vacă și animalul. cîntărind sute de kilograme, începe deodată să joace ca un ied sprinten... Săriturile i-au și fost sal

varea : «-a îndepărtat de sirma primejdioasă....Vestea despre ce era să se Intîmple ajunge și la directorul complexului, care solicită intervenția specialiștilor de la centrul I.R.E.
Cînd se produce o „cădere de tensiune64

în rețeaua responsabilității sociale
- - - - - - - - - - - - - - Supunem dezbaterii cititorilor un caz, o mentalitate - - - - - - - - - - - - - - —din Costești. Echipa alertată făgăduiește să vină cît mai degrabă....O ploaie zdravănă de vară mai întîrzie cu cîteva ore sosirea echipei. Ferma are un electrician propriu, dar e calificat numai pentru instalații de interior, nu pentru rețele. Dacă ar fi fost „înăuntru", în curtea fermei, o sirmă electrică ruptă 7 Așa cum scrie la regulament, omul ar fi fa

cut ceva : punea un paznic lîngă sîrmă. să avertizeze pericolul... Dar accidentul era pe șosea, „afară"......în sfirșit, spre după- amiază, iși fac apariția la fermă cei doi electricieni 

de la centrul I.R.E. Costești (cunoscuți cititorilor noștri din cuprinsul rubricii amintite). Deși tineri, electricienii au suficientă experiență și pricepere (unul e șef de tură, celălalt ajutor) și, în general, se bucură de bune aprecieri. Toate premisele deci ca intervenția lor să fie promptă și eficace. Se duc, conform solicitării, întîi la grajduri. Constată însă că nu era nici o întrerupere 

de curent electric. Mai vorbind cu unul, mal în- trebînd pe altul, află și de sirmele rupte de pe stil- pii „de afară". Se duc la fața locului, dar se „liniștesc": „A, păi asta nu e re

țeaua noastră, e a întreprinderii de transport țiței. N-avem noi voie să ne amestecăm..." Și nu se amestecă. Fac, după declarațiile lor ulterioare, un simplu control, constată că sîrmele căzute nu aveau atunci curent și... pleacă. Pleacă, pur și simplu, lă- sind totul ca mai înainte....„Nu mai era nimeni din conducere, n-aveam cui să semnalăm că nu e rețeaua noastră și să Ce anunțat 

proprietarul acesteia" —au precizat el mai tirziu. în ce-1 privește, directorul complexului se afla in birou și 1-a văzut, de la fereastră, plecînd. Avea, după spusele sale, „convingerea 

că luaseră toate măsurile cuvenite, i-am văzut doar că aveau mașină și toată dotarea necesară..." Gospodarul numărul unu al averii obștești primejduite nu se socotise dator să controleze măsurile luate pentru remedierea unei avarii care putea să coste și vieți omenești. Se mulțumise să privească pe fereastră !...Ce au făcut mai departe cei doi electricieni de intervenție 7 Și-au văzut 

fără grijă de treburi. Nu, n-au anunțat pe nimeni despre situația reală : că nu remediaseră nimic, că nu era o rețea a întreprinderii lor. în consecință, nici dispeceratul lor nu i-a 

anunțat pe cei de Ia întreprinderea de transport țiței cum stau lucrurile. De ce 7 Simplu. Nu socotiseră că ar fi cazul, li se păruse că rețeaua cu pricina se afla în demolare......Ce s-a întlmplat în continuare 7 Exact ceea ce ar fi trebuit evitat cu orice preț, exact ceea ce s-ar fi putut evita dacă n-ar fi intervenit, pe întreg parcursul întimplării, ușurința, nepăsarea, abdicarea de la 

datorie. în cursul dimineții următoare a trecut din nou cireada fermei spre pășune, iar o altă vacă a călcat pe sîrmă. Era însă una mai puțin sprintenă, la cele 700 kg cît cîntărea, și electrocutarea a fost mortală.Epilogul judiciar este cunoscut : In instanță, pe baza datelor furnizate de anchetă, cei doi electricieni de intervenție de la Costești au fost găsiți vinovați de neglijență în serviciu și condamnați la cite 3 000 lei amendă penală și obligați (in solidar cu I.R.E. Argeș) la plata cuvenitelor Fapt minor? Doir in aparență. Fiindcă, Indiferent de cuantumul pagubei (din fericire limitată — dar dacă se intimpla și un accident uman ? !), grave sînt cauzele, mentalitatea ce au generat o astfel de mostră a nepăsării, a „căderii de tensiune" din conștiința datoriei. Citeodată, fiind Ia prima vedere „mărunte", atitudinile de acest fel sînt ignorate, se trece mult prea ușor pe lingă ele — uitîndu-se sau tolerindu-se indiferența nocivă, simțirea alterată care se află la baza lor.Ce părere aveți despre implicațiile acestui fapt sau ale altora asemănătoare pe care le-ați cunoscut ? Sint ele de neglijat ? Cum pot fi prevenite șl combătute manifestările de nepăsare, mentalitatea de tip „asta nu e treaba mea, e treaba altora" ? Ce poziție credeți că ar trebui să ia colectivitatea, fiecare dintre noi, Împotriva unor asemenea „căderi de tensiune" in rețeaua responsabilității sociale 7
Dinu POPESCU

despăgubiri către fermă — 21160 lei, valoarea vacii de rasă electrocutate. Față de o asemenea valoare de inventar nu e, desigur, de mirare de ce a sărit atunci ca ars directorul complexului și a anunțat fără lntlrziere autoritățile din comună : avea, după proprla-i mărturisire, imediată nevoie de salvatorul proces-verbal de „eveniment", pentru scăderea vacii din gestiune. Numai că — fie și pusă grijuliu în seif — suma respectivă n-o să producă In vecii vecilor nici lapte, nici viței de rasă 1
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SĂ POPULARIZĂM, SĂ ÎNCURAJĂM, SĂ APLICĂM
EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ - RODUL CEL MAI PREȚIOS

AL AGRICULTURII SOCIALISTE
consiliul intercooperatist ' Gheia succeselor —munca stăruitoare, 

purani-teleorman pasiunea pentru promovarea noului
* Producțiile de grîu și orz au ajuns la 4 000 — 5 000 kg la hectar, dar cooperatorii și-au propus 
să realizeze și mai mult • Obiectiv de atins la noile ferme zootehnice : 4 500—4 700 litri lapte 
de la fiecare vacă © Toate unitățile consiliului iși acoperă cheltuielile din venituri proprii 

consiliulintercooperatist' Știința de a lucra bine pămîntul 
scornicești-olt , hotărăște belșugul recoltelor
• 7 000 kg porumb boabe și 5 000 kg de grîu — producții medii la hectar realizate pe întreg 
consiliul intercooperatist • In acest cincinal — lucrări agroameliorative pe 10 000 ha 

• Mărimea fondului de acumulare — intre 30 și 35 la sută din valoarea producției neteConsiliul intercooperatist Purani-Teleor- man este cunoscut astăzi pentru producțiile mari pe care le obține in toate sectoarele, dar mai ales pentru condițiile de eficiență ridicată în care le realizează. Ce anume elemente și rezultate conferă un loc de frunte consiliului intercooperatist Purani ?Pentru a răspunde la această întrebare ar fi suficient să precizăm doar că în cooperativa agricolă din Purani — unitate de vîrf a oonsiliului — s-au obținut anul acesta. în condiții de secetă excesivă și prelungită, în medie la hectar, 6100 kg orz, 4100 kg grîu, 7 000 kg porumb boabe, 2 S50 kg ăoarea-soarelul șl 50 tone sfeclă de zahăr. Dar ceea ce Imprimă consiliului intercooperatist Purani valoare de experiență este tocmai legătura directă a acestor producții mari cu saltul pe care l-au făcut în ultimii ani celelalte cinci cooperative agricole din cadrul consiliului și, cu deosebire, cele socotite mai slabe — Guruieni și Măgura, Șl acestea au obținut — la griu și orz — producții medii la nivelul celor ale cooperatorilor din Purani.în consiliul intercooperatist din Purani tendința de egalizare a producțiilor medii este acum mai mult decît evidentă. Ea are loc insă in condițiile în care ritmul anual de creștere a producțiilor medii nu a coborît niciodată sub 15—20 la sută. Pentru modernizarea tehnologiilor de cultivare a pămintului șl creștere a animalelor, perfecționarea organizării producției și a muncii au fost organizate loturi demonstrative pe care se obțin producții de 6 000—7 000 kg de grîu și orz la hectar, 14 000—15 000 kg de porumb, 60 000— 70 000 kg sfeală de zahăr etc. Dar încă nu s-a ajuns la capăt. Pentru că la Purani, multe dintre formațiile de cooperatori și mecanizatori fac să cadă acum, una după alta, bariere ale unor producții la care cu 

ani In urmă nu se încumeta nimeni să gîndească.Dar prin ce se detașează, de fapt, consiliul intercooperatist Purani de celelalte unități similare ?— Desigur, creșterile substanțiale ale producțiilor medii sînt cele care ne plasează în rîndul acelor unități ce pot servi astăzi model de referință pentru altele — ne spunea tovarășul Marin Nedea, Erou al Muncii Socialiste, președintele consiliului intercooperatist. Ceea ce detașează, cred eu, consiliul Intercooperatist Purani de alte consilii sînt, înainte de toate, îndrăzneala și pasiunea oamenilor de a promova noul. Iar dintre aceștia se remarcă cei 200 de mecanizatori, de munca și priceperea cărora se leagă, în bună parte, transformările profunde în metodele de cultivare a pămintului. în al doilea rînd, consiliul a devenit un adevărat stat major al unităților agricole componente, care hotărăște în toate problemele majore de care depinde obținerea unor producții agricole sporite. Așa se explică cum la Purani se poate vorbi astăzi de o adevărată concentrare și specializare a producției agricole, de tehnologii de lucru unice și obligatorii pentru toate unitățile agricole, pentru fiecare formație de lucru. Tot la nivelul consiliului se stabilesc și programele de lucru pentru principalele campanii agricole, de la a căror strictă îndeplinire nu se abate nimeni.Preocuparea pentru nou, pentru modernizarea tehnologiilor de producție s-a concretizat la Purani în constituirea unor ferme de creștere a animalelor care au la bază metode industriale de producție. Așa s-a ajuns ca în unele ferme de taurine să se obțină acum producții medii de lapte de cite 4 000 litri la o vacă, față de numai 1 500 —2 000 litri cît se realizau Înainte, Dar în 

noile ferme de vaci, care se organizează la cooperativele agricole din Cernetu și Purani se vor obține însă cel puțin 4 500—4 700 litri de la fiecare vacă.Calitatea muncii, eficiența sporită a întregii activități — sînt alte trăsături ce caracterizează activitatea acestui consiliu. Acum, la moment de bilanț, cooperativa agricolă din Purani, bunăoară, raportează o depășire de 3 milioane de lei a producției globale, în condițiile unor economii totale la cheltuieli de 3,5 milioane lei. O asemenea preocupare pentru creșterea eficienței va permite ca, din anul 1979, cooperativa din Purani să se autofinanțeze, adică să renunțe la credite. Dar conducerea consiliului din Purani socotește aceasta ca un prim pas spre trecerea la sistemul de autofinanțare a tuturor cooperativelor agricole. Bazele au fost puse încă din acest an, cînd toate cooperativele iși încheie activitatea cu rezultate economice favorabile.Membrii cooperativelor agricole care fac parte din consiliul intercooperatist Purani sînt însă conștienți că mai dispun de multe resurse de sporire a producțiilor, de creștere a eficienței. Animați de dorința de autodepășire, de a fi mereu în frunte, ei se străduiesc să execute toate lucrările la un înalt nivel calitativ. în această toamnă ei au fost printre primii care au început și sfîrșit semănatul griului și orzului. Culturile sînt acum răsărite și se prezintă mult mai bine decît în toamna trecută. Și hrana pentru animale este îndestulătoare și de calitate mai bună. Mobilizarea pentru încheierea arăturilor a atins acum cote maxime. Toate acestea constituie, încă de pe acum, temelii trainice pentru noi recorduri de producție, așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani cooperatorii de aici.
Iosif POP
Ion TOADER

Cooperatorii din Scomicești, județul Olt, chiar și în condițiile acestui an secetos în a- ceastă zonă, au realizat, în medie la hectar, pe terenuri neirigate, cîte 6 345 kg de griu și 10 360 kg de porumb boabe. Aceste rezultate, ca și cele din zootehnie, îndreptățesc aprecierea că atît la cultura cerealelor, cit și in creșterea animalelor, cooperatorii din Scornicești au dobindit o experiență valoroasă ce le permite să obțină,, am de an, producții constant ridicate. „Obiectivul nostru principal este să generalizăm larg experiența câștigată, astfel incit și celelalte unități din consiliu — Mărgineni, Mogoșești și Negreni — să ajungă la nivelul unității noastre, ne spunea tovarășul Vasile Băr- bulescu, președintele cooperativei și al consiliului intercooperatist Scornicești.Concret, cum se acționează pentru realizarea acestui obiectiv ?— Am pornit de la ideea — a continuat președintele cooperativei — că pămîntul fiind același, în mod obiectiv și producțiile pot să ajungă la nivelul nostru. Pentru a- ceasta, ținînd seama de experiența acumulată de noi, a fost întocmit un program, care vizează executarea în acest cincinal, pe întreaga suprafață arabilă a consiliului intercooperatist — de aproape 10 000 ha, a unor ample lucrări agroameliorative pentru ridicarea potențialului productiv al pă- mîntului. Pînă în anul 1980 se vor executa rețele de desecare pe 2 400 ha, se va face afînarea adîncă a solului pe 8 500 ha și se vor aplica amendamente pe 8 000 ha. La acestea se adaugă introducerea în toate u- nitățile agricole din consiliu- a unui asola- ment de șase ani, cu solă amelioratoare de trifoi și ierburi perene.Rezultatele acestor acțiuni nu au lntîr- ziat să apară. Producțiile au crescut substanțial și la celelalte cooperative din consiliu, ajungînd ca în acest an, în condiții de neirigare, producția medie de grîu pe consiliul intercooperatist să fie de aproape 

5 000 kg la hectar, Iar aceea de porumb boabe — de 7 000 kg.Creșterea producției de porumb (kg la hectar)Cooperativa agricolă 1975 1976 1977 1978Scornicești Mărgineni 8 5454 2002 6112104 121056 1502 9103 939 8 442 4 5002 7022 477
10 3606 50051344 800Mogoșești NegreniDin tabel rezultă că și celelalte cooperative din consiliu au realizat la producția de porumb în anul 1978, față de 1975, sporuri de recoltă de pînă la dublu. „Și acesta nu este decît începutul — ne spunea tovarășul Nicolae Potecea, inginerul șef și președintele cooperativei agricole Mărgineni. Practic, rezultatul maxim al acțiunilor agroameliorative se obține după doi-trei ani de la aplicarea lor. Și atunci, în mod sigur ne vom situa la nivelul recoltelor realizate la Scornicești1*.Din anul 1972, la Scornicești a fost înființat un punct de cercetare permanent, unde atît specialiștii stațiunii de cercetări agricole Albota, cît și cei ai cooperativei agricole au stabilit — în condițiile specifice din această zonă — măsurile ce trebuie întreprinse pentru ridicarea potențialului productiv al solului, cele mai adecvate tehnologii de cultură și structura soiurilor și hibrizilor care dau rezultatele cele mai bune. „Cîmpul experimental a dat răspuns la multe probleme pe care le aveam de rezolvat pentru creșterea producției — menționa tovarășul Radu Vitan, inginerul șef al consiliului intercooperatist. Ținînd seama că în zona noastră condițiile pedoclimatice sînt Identice, conducerea consiliului intercooperatist a ho- tărît ca lotul experimental de la Scornicești să devină punct comun de cercetare pe tot consiliul, rezultatele fiind astfel generalizate în toate unitățile, pe întreaga suprafață".

La Scornicești s-a înțeles temeinic faptul că numai prin repartizarea unei părți cît mai mari din producția netă la fondul de acumulare se poate obține dezvoltarea in ritm înalt a tuturor sectoarelor producției agricole și, implicit, creșterea averii obștești și a veniturilor membrilor cooperatori. Față de nivelul maxim — de 25 la sută — prevăzut în statutul cooperativelor agricole, în cele patru unități ale consiliului intercooperatist mărimea fondului de acumulare este cuprinsă între 30 și peste 35 la sută din producția netă. Desigur, aceasta permite executarea unor ample lucrări pentru creșterea fertilității solului, sporirea producției vegetale, dar și pentru dezvoltarea sectoarelor zootehnic și industrial. Toate a- cestea sînt concretizate intr-un volum de investiții care, pe ansamblul consiliului intercooperatist, depășesc în acest cincinal 190 milioane lei. De remarcat că, din această sumă, contribuția proprie a celor patru cooperative agricole este de 150 milioane lei.Ca să ne referim numai la cîteva obiective, cele patru cooperative agricole vor construi împreună un complex de creștere și îngrășare a porcilor cu o capacitate de 45 000 capete și o fermă de vaci pentru lapte de 650 capete — obiective ce se realizează la C.A.P. Negreni — o îngrășătorie de tineret taurin de 3 850 capete la C.A.P. Mogoșești ; totodată, vor extinde cu 90 000 capete ferma de găini ouătoare de la Scornicești. Amplasarea judicioasă a obiectivelor de investiții pe Întreg consiliul asigură, de asemenea, dezvoltarea armonioasă a fiecărei cooperative agricole.Iată numai cîteva elemente ce atestă că experiența bogată a cooperatorilor din Scornicești este preluată și generalizată, constituie un sprijin eficient pentru consolidarea și dezvoltarea tuturor cooperativelor din consiliul intercooperatist.
Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ

Zona industrială a orașului Sfîntu Gheorghe Foto : Bartha Iren

Trebuie acționat mai energic pentru

RECOLTAREA $1INSILOZAREA FURAJELOR
© Soia a fost strinsă de pe 76 la sută din suprafața cultivată • Programul 
de însilozări - realizat în proporție de 65 Ia sută în I.A.S. și 62 la sută în 

cooperativele agricole
Este necesar să fie strînse și însilozate toate cantitățile de coceni, coletele de sfeclă șl alte 

resturi vegetale pentru a se asigura animalelor hrană îndestulătoare pe timpul iernii

0 acțiune <fe cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea accelerată 

a economiei, pentru o calitate superioară in activitatea întreprinderilor

Reducerea consumurilor materialeîntreprinderea textilă „Oltul" din orașul Sfintu Gheorghe. Datorită specificului fabricației, materia primă reprezintă circa 70 la sută din cheltuielile de producție, bumbacul avînd cea mai mare pondere. Practic, reducerea cu un singur procent a cheltuielilor materiale echivalează cu o economie de 3,7 milioane lei. Este limpede că diminuarea consumurilor specifice de materii prime și. îndeosebi. de bumbac este hotăritoare pentru creșterea beneficiilor, a eficienței economice.
Aici se realizează cele 

mai reduse consumuri ma
teriale pentru că aici cifrele au o forță de expresie aparte, să ne mai oprim la cîteva. După nouă luni, la filatură, consumul specific de fibre de bumbac la tona de fire este mai mic cu 9.8 kg decît nivelul planificat. Economia totală însumează 30,7 tone fibre de bumbac, în valoare de 644 000 lei. în- Ir-un alt sector, la țesătorie, pentru fiecare tonă de țesături s-au economisit cu 2.8 kg mai puține fire de bumbac decît norma planificată. E- conomia totală : 9,1 tone fire de bumbac. în valoare de 344 000 lei.Iată cum. în miinile unor gospodari pricepuți, chiar cînd este vorba . de bumbac, economiile au greutate. Faptul este cu atît mai lăudabil dacă avem in vedere că la întreprinderea textilă din Sfîntu Gheorghe înseși cifrele de plan privind consumurile de materie primă sint sub nivelul multor întreprinderi similare din tară. Iar economiile realizate nu far decît să confirme că, acționindu-se in spiritul exigențelor noului mecanism economico-financiar, au fost găsite resurse suplimentare, uneori nebânuite. pentru reducerea cheltuielilor materiale, „Intr-adevăr, ținind seama de sortimentele fabricate, la întreprinderea „Oltul" se realizează unele din cele mai miei consumuri specifice din ramură at it la fire, cit și la țesături" — ne-a precizat tova

BUMBACUL

rășul Marin Dabrea, șef de serviciu în Centrala industriei bumbacului.Cum s-a procedat pentru ca noile pîrghii economice să-și afirme viabilitatea, Să determine o îmbunătățire a activității la fiecare loc de muncă?— In primul rînd, ne-a spus tovarășul Nagy Carol, contabilul șef al întreprinderii, am pornit de la ideea că pentru a se putea acționa- în direcția sporirii valorii producției nete, a beneficiilor, este necesar ca avantajele noului mecanism economic să fie, înainte de toate, cît mai bine cunoscute, Apoi am luat o serie de măsuri concrete pentru ca muncitorii și specialiștii din producție să poată interveni activ pentru reducerea cheltuielilor, cu deosebire a celor materiale. pentru eliminarea risipei — in

LA ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „OLTUL“ DIN SF. GHEORGHE

tr-un cuvînt, pentru sporirea valorii nou create de colectivul nostru.— în ce constau practic aceste măsuri ?— O deosebită eficiență au bugetele de cheltuieli întocmite pe secții. Prin aceste bugete am defalcat pe fiecare secție în parte toate cheltuielile directe de producție : materii prime, coloranți, energie electrică, combustibili, materiale și piese de schimb, precum și numărul mediu de personal necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Totodată, pentru cunoașterea operativă a cheltuielilor efectuate, am stabilit ca bonurile de consum să fie evaluate zilnic. Ca urmare, se pot compara zi de zi cheltuielile planificate cu cele efectiv realizate.înțelegerea și aplicarea noului mecanism economico-financiar au general aici un adevărat efort colectiv, in toate secțiile și atelierele întreprinderii, pentru reducerea cheltuielilor materiale. Exemplele prezentate sînt numeroase. Vom aminti numai cîteva dintre ele. în secția filatură, bună

oară, toate mașinile de destrămat și curățat bumbacul au fost revizuite și reglate pentru reducerea la minim a pierderilor de fibre filabile cu o lungime de peste 12 mm. După cum ne spunea tovarășul Ludovic Barabaș, șeful secției, în această perioadă sint în curs de materializare o serie de soluții noi pentru eliminarea pierderilor și a retururilor în faza a doua de prelucrare a bumbacului, pentru modernizarea mașinilor de bobinat ș.a. în secția țesătorie, accentul a fost pus pe diminuarea defectelor de calitate, a remanierilor și rebuturilor.
De ce este nemulțumit 

directerul. In fața rezultatelor . obținute, fără îndoială pozitive, to
și la o materie prima ușoară se 
pot realiza economii „cu greutate"

varășul Iosif Bucs, directorul tehnic al întreprinderii, se arăta totuși nemulțumit. De ce 1 „Prin aplicarea noului mecanism economic, respectarea normelor de consum este o condiție obligatorie, dar a devenit insuficientă, nu ne mai poate mulțumi. Este nevoie de ceva in plus ; trebuie să fabricăm produse cu însușiri superioare, cu un grad de prelucrare mai ridicat și deci cu o valoare adăugată mai mare". întrebarea care se pune este simplă: cum se poate spori producția netă ? Mărind valoarea produsului, dar nu prin sporirea cheltuielilor materiale, ci adăugind o valoare nouă mai mare, printr-o prelucrare superioară, prin îmbunătățirea calităților de întrebuințare. Nemulțumirea directorului pornea tocmai de la aceste considerente economice. O „nemulțumire'* creatoare, din care s-a mai conturat o direcție de acțiune : creșterea gradului de prelucrare a produselor. Pînă anul acesta, întreprinderea exporta întreaga cantitate de lenjerie de pat neconfecționată. Anul acesta, 

prin preluarea și reorganizarea unor ateliere de confecții, situația s-a schimbat. Pînă la sfîrșitul anului se vor fabrica cîteva sute de mii de mp de lenjerie de pat confecționată. Un simplu calcul arată că prin producerea lenjeriei de pat confecționate valoarea țesăturii crește cu 10—15 la sută.
Ce se întâmplă cînd se 

modifică structura produc
ției. In mod firesc, după toate cele arătate, întreprinderea textilă din orașul Sfintu Gheorghe nu ar trebui să aibă probleme cu îndeplinirea planului producției nete. Și, totuși, lucrurile nu stau așa. La sfîrșitul lunii septembrie. producția netă nu se realizase cu 2.7 milioane lei. Cum de s-a ajuns la a- ceastă situație ? Răspunsul este limpede și nu contrazice faptele prezentate mai înainte: prin modificarea structurii producției realizate față de cea planificată. Să facem cîteva precizări. întreprinderea exportă mai mult de jumătate din producția realizată, cererile partenerilor externi nefiind întotdeauna cunoscute atunci cînd se stabilesc sarcinile de plan. Anul acesta, solicitîn- du-se o serie de produse mai puțin rentabile, s-au ivit greutăți în realizarea planului producției , nete. De aici rezultă necesitatea ca întreprinderea, cu sprijinul centralei de specialitate și a Ministerului Industriei Ușoare, să cerceteze mai atent evoluția cererilor beneficiarilor, să efectueze o serie de studii de marketing, astfel incit intre sarcinile de plan și producția realizată să existe o corelare cît mai strinsă. Este una din exigențele impuse de aplicarea noului mecanism economic, de materializarea cu eficiență și mai ridicată a eforturilor făcute pentru reducerea cheltuielilor materiale. înnoirea și modernizarea producției.

Ion TEODOR 
TOmORI Geza

In aceste zile, crescătorii de animale trebuie să-și pună întrebarea : ce cantități de furaje au fost asigurate pentru sezonul rece ? Bineînțeles, răspunsul la această întrebare trebuie să-1 Constituie organizarea unor ample acțiuni pentru a se strînge și conserva toate resursele pe care le oferă cîmpul. Care este stadiul lucrărilor de însilozare ?Ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare arată că programul de însilozare a fost realizat în proporție de 65 la sută în întreprinderile agricole de stat și de 62 la sută în cooperativele agricole. Dar mediile amintite ascund inegalități mari între județe. In cooperativele agricole din județele Bihor. Alba. Vrancea, Galați, Botoșani. Brăila, Sălaj, Cluj, Covasna, programul de însilozări a fost realizat în proporție de 70—80 la sută, în alte județe au fost însilozate însă

Angajament 
neonoratPetrochimiștii din Borzești s-au angajat public, în ziarul nostru nr. 11 240, să recupereze restanțele acumulate în lunile anterioare și să livreze constructorilor de pe șantierele de investiții întreaga cantitate de polistiren expandat contractată. In acest angajament, semnat de loan Drăghici, secretarul comitetului de partid de la COM

BINATUL PETROCHIMIC BOR
ZEȘTI, și Alexandru Ursu, șeful serviciului producție, se arăta cu claritate că au fost luate măsuri energice pentru depășirea definitivă a deficiențelor organizatorice semnalate în procesul de producție, punîndu-se un accent deosebit pe întărirea disciplinei și ordinii în muncă, pe folosirea deplină a timpului de lucru. Cu alte cuvinte, erau date suficiente și temeinice garanții că furnizorul va respecta, în sfîrșit, contractele încheiate.Iată însă că intr-un telex primit recent la redacție, semnat de tovarășul Constantin Carusso, director adjunct al Trustului de izolații pentru lucrări industriale din București, unul dintre principalii beneficiari ai polistirenului expandat, ni se precizează că lucrurile nu s-au îndreptat deloc : „Din can
titatea de 262 tone polistiren ex
pandat ce urma să ne fie livrată 
in luna octombrie, nu am primit 
decît 70 tone. Această situație, in 
totală contradicție cu obligațiile 
contractuale, a determinat stagna
rea lucrărilor de termohidroizolații 
la majoritatea investițiilor indus
triale și duce la compromiterea 
termenelor de punere in funcțiune".Să reamintim petrochimiștilor din Borzești ce greutate are anga

cantități foarte mici : Olt — 39 la sută din prevederi, Gorj — 40 la sută. Brașov — 48 la sută, restanțe mari existînd și în județele Teleorman, Dîmbovița, Timiș, Neamț, Bacău și altele. Toate acestea demonstrează că în unitățile agricole sînt necesare măsuri tehnice și organizatorice pentru ca, odată cu urgentarea celorlalte lucrări agricole de sezon, să fie strînse, transportate și însilozate fără întîrziere toate furajele care e- xistă în mari cantități pe cîmp.Avînd în vedere condițiile climatice din acest an și, mai ales, din această toamnă, se impun atenției unele aspecte de care este bine să se țină seama. In primul rînd, trebuie să se însilozeze cantități cît mai mari de coceni in amestec cu tăiței de sfeclă. Bineînțeles, Cocenii pot și este bine să fie înșilozați și în amestec cu frunze și colete de sfeclă de zahăr — recoltarea porumbului și sfeclei exe- cutindu-se concomitent, lucrările 
jamentul asumat public ? Nu credem că este cazul. Fără îndoială, cunosc și singuri implicațiile deosebit de serioase pe care le poate crea nerespectarea obligațiilor contractuale, a angajamentului asumat. Lăsăm deci rubrica deschisă pentru a consemna redresarea integrală, hotărîtă și imediată, a situației necorespunzătoare existente în momentul de față. Cuvintul dat obligă!

Și beneficiarul 
are obligații...Nu numai că am fost de acord, dar am și încurajat dorința exprimată de constructori, mantori și beneficiar de a da în funcțiune înainte de termen grupul azot de la COMBINATUL CHIMIC DIN FĂGĂRAȘ. Pentru aceasta, intr-un articol publicat in ziarul nr. 11 222, se solicita ca furnizorii de utilaie să dovedească receptivitate față de acest angajament.Se pare însă că beneficiarul a uitat, intre timp, că are unele obligații față de șantier. Dovada ? O găsim în răspunsul trimis redacției de întreprinderea mecanică din Mediaș, sub semnătura inginerului 

Gh. Mureșan, director : „Nu am 
putut onora comanda de arzătoare 
nr. 211078/A, deoarece beneficiarul 
nu a asigurat din timp documen
tațiile de execuție. Pentru arzăto
rul de cazan auxiliar, solicitat in 
prima urgență, nici astăzi, 12 oc
tombrie, nu am primit caietul de 
sarcini al produsului și procesul 
verbal de omologare. Am înțeles 
să susținem angajamentul luat de 
lucrătorii de pe șantierul Combi
natului chimic din Făgăraș. Tre
buie insă ca și beneficiarul să do
vedească mai multă preocupare 

pot fi ușor coordonate. în unitățile agricole care au suprafețe mari cu porumb, însilozarea cocenilor se poate face și în cîmp, în acest caz umec- tarea urmînd să se realizeze prin adaos de apă. Sînt și alte rezerve de furaje care trebuie strinse și folosite în totalitate : ciocălăii care rezultă de la bătutul porumbului, otava. trifolienele și altele.Paralel cu măsurile menite să ducă la grăbirea lucrărilor de însilozare, avind în vedere că timpul se înrăutățește, este necesar să fie luate măsuri pentru conservarea și buna gospodărire a furajelor.Organele și organizațiile de partid, comandamentele locale pentru agricultură au datoria să ia măsuri ca în fiecare unitate agricolă să fie strînse șl conservate corespunzător absolut toate sursele de furaje, aceasta constituind principala cale de sporire a producției zootehnice.
pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi 
revin". Intr-adevăr, beneficiarul ce a înțeles ?

Critica și-a atins 
scopulPrintre altele, în articolul intitulat „Ingrășămintele chimice — utilizate gospodărește, cu rezultate cit .mai bune asupra recoltelor", apărut in ziarul nr. 11 210, conducerea COOPERATIVEI AGRICOLE PE- RIȘORU, JUDEȚUL IALOMIȚA, era criticată pentru felul cum gospodărește sau, mai bine zis, cum risipește ingrășămintele. Răspunsul primit din partea cooperativei a- gricole este edificator : „Sub direc

ta îndrumare a consiliului popular 
comunal, a organelor direcției agri
cole județene, precum și a comite
tului de partid pe C.A.P., ingră
șămintele chimice au fost trans
portate la cîmp pentru fertilizarea 
cerealelor de toamnă și a ogoare
lor. Nitrocalcarul a fost adunat din 
curtea cooperativei agricole și de
pozitat sub un șopron. De aseme
nea, 20 tone de uree au fost depo
zitate în bune condiții sub un alt 
șopron".Desigur, este foarte bine că în- grășămintele cu pricina au primit destinația firească. Reține însă atenția marea mobilizare de forțe făcută pentru o treabă atît de simplă și firească. Oare conducerea cooperativei agricole riu putea lua singură și la timp aceste măsuri ? Punem această întrebare, întrucît se mai văd și prin alte locuri îngrășăminte chimice aruncate la în- tîmplare. Credem că nu se așteaptă semnalele critice ale ziarului.

T. ION
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Perfecționarea permanentă a sistemului de organizare și conducere a economiei, ca și a întregii vieți sociale, adaptarea continuă a acestuia la noile cerințe care decurg din dezvoltarea forțelor de producție, din creșterea gradului de complexitate a economiei naționale, constituie o coordonată de bază a politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. •In acest proces se Înscriu și măsurile aplicate în urma hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c., de perfecționare a mecanismului economico-financiar — mecanism la temelia căruia a fost așezat principiul autoconducerii și autogestlunii. Acest principiu presupune in esență ca in fiecare unitate economică, colectivul de oameni ai muncii, exer- citindu-și atribuțiile ce decurg din calitatea lor de proprietari și producători, să poarte răspunderea directă și nemijlocită pentru mijloacele și bunurile ce le-au fost Încredințate de societate spre administrare, să producă cit mal mult, cit mai bine și cu o înaltă eficiență, astfel incit unitatea respectivă să-și acopere cheltuielile de producție și de circulație din veniturile proprii și să obfină beneficii, aducindu-și astfel o contribuție tot mai importantă la creșterea avuției societății, 
a venitului național.Ansamblul măsurilor adoptate de partidul nostru privind autoconducerea și autogestiunea u- nltăților economice răspunde u- nel necesități legice, are o determinare obiectivă în nivelul și structura economiei naționale în etapa actuală, în stadiul atins de dezvoltarea relațiilor de producție socialiste. Intr-adevăr, accentuarea laturilor calitative ale întregii activități economice, transformarea acumulărilor cantitative lntr-o calitate nouă, superioară, ca cerințe de bază care au fost puse de Conferința Națională a partidului pentru realizarea obiectivului strategic fundamental — trecerea României în rindul țărilor cu o dezvoltare economică medie — impun perfecționarea conducerii științifice și planificării activității economico- sociale, încît să poată fi tot mai larg pusă în valoare superioritatea relațiilor economice socialiste, să se asigure astfel dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție. Aceasta cu atit mai mult cu cit mecanismul economico-financiar nu a ținut pasul cu cadrul larg democratic creat în ultimii ani, prin instituțio- nalizarea consiliilor oamenilor muncii șl a adunărilor generale ale oamenilor muncii ca organisme colective de conducere a unităților e- conomice. După cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din martie a.c. a C.C. al P.C.R., s-a creat chiar o contradicție între mecanismul economico-financiar — prea centralizat, rigid — și cadrul nou. 

larg democratic, organismele de conducere colectivă nedispunînd de toate mijloacele necesare spre a-și putea îndeplini în cele mai bune condiții rolul lor în conducerea unităților economice. Tocmai rezolvării acestei contradicții, înlăturării tuturor elementelor existente în mecanismul economico-financiar care frinau progresul societății i-au slujit noile măsuri privind autocondu- cerea și autogestiunea.CONCEPT ORIGINAL ELABORAT PE BAZA PROPRIILOR NOASTRE REALITĂȚI. Pentru înțelegerea conținutului real al acestor măsuri trebuie precizat că nu este vorba de preluarea me

PROMOVAREA AOIOCONDOCERR $1 A0I06ESTI0NII 
parte integrantă a dezvoltării relațiilor de producție socialiste 

si adincirii democrației muncitorești
canică, necritică, de transplantul altor experiențe, ci de un concept original elaborat pe baza propriilor noastre realități și cerințe.In concepția partidului nostru, autoconducerea, ca parte componentă a relațiilor de producție, constituie o expresie a ridicării pe o treaptă superioară a democrației politico-economice muncitorești, în perspectiva trecerii treptate spre fazele superioare ale organizării comuniste a vieții sociale. In procesul edificării societății comuniste, se arată în Programul P.C.R., statul — înțeles ca instrument de dominație a unei clase asupra alteia — se va transforma tot. mai mult intr-un organism de organizare și conducere a întregii activități economico-sociale și de reglementare a relațiilor sociale. Astfel, în locul statului se vor dezvolta organisme ale societății cu misiunea de a organiza, conduce șl planifica producția. întreaga activitate socială, de a asigura repartiția corespunzător principiilor comunismului. Autoconducerea muncitorească, așa cum este concepută de partidul nostru. conține în sine și dezvoltă tocmai germenii unor astfel de organisme.Trebuie subliniat că autoconducerea muncitoreasd nu sa intro- 

duce In țara noastră pe un teren gol. Premisele obiective și subiective pentru Înfăptuirea ei au fost create prin întregul complex de măsuri de democratizare a vieții economice șl sociale luate In ultimii 10—12 ani, actualele măsuri fiind menite să determine un salt calitativ și în domeniul sistemului de conducere și organizare.Autoconducerea muncitorească, categorie specifică relațiilor de producție socialiste pe o anumită treaptă a evoluției lor, exprimă ansamblul de relații de proprietate, schimb șl repartiție care se creează Intre producătorii socialiști uniți în procesul reproducției socialiste lăr- 

rite, In dubla lor calitate de produ- . cătorl șl proprietari. Totodată, autoconducerea muncitoreasd constituie o metodă de conducere colectivă, pe bază de plan a activității unităților economice și administrativ-terito- riale, o formă de realizare a democrației economice directe, nemijlocite. în această viziune, autoconducerea muncitoreasd presupune nu vreo separare a produdtorilor socialiști, nu fărîmițarea proprietății socialiste, nu absolutizarea autonomiei unităților economice și terito- rial-administrative, ci un sistem de organizare șl conducere Întemeiat pe principiul centralismului democratic. Noile măsuri de perfecționare a conducerii și planificării e- conomico-financiare pornesc de la principiul îmbinării conducerii unitare. pe baza planului național unic, a activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate cu autonomia economlco-flnanciară a unităților administrative și de producție, cu principiul autoconducerii muncitorești și autogestlunii întreprinderilor. Asigurând lărgirea participării oamenilor muncii la conducerea unităților, făcindu-1 pe fiecare răspunzător pentru bunul mers al activității acestora, înfăptuirea autoconducerii șl autoges- tiunii marchează dezvoltarea, adîn- 

cirea conținutului democrației socialiste.AUTOCONDUCEREA MUNCITOREASCA — FORMA IMPORTANTA DE APLICARE A PRINCIPIULUI CENTRALISMULUI DEMOCRATIC. Autoconducerea nu poate fi contrapusă centralismului democratic. A interpreta autonomia unităților economice, lărgirea atribuțiilor și competențelor acestora ca o libertate deplină a acestora de a cheltui și administra banii poporului după bunul plac ar fi cu desăvârșire contrar concepției partidului nostru. „Nimeni nu poate pretinde — sublinia secretarul general al partidului la Congresul Consi

liilor Oamenilor Muncii — și cu ații mal mult nu poate pretinde un consiliu de conducere sau un membru al acestuia că trebuie să dispună de mijloace pe care să le cheltuiască fără a da socoteală in fața clasei muncitoare, în fața poporului, in fața statului. O asemenea abordare nu poate fi concepută și trebuie ca, acolo unde o intilnim, să fie lichidată cu desăvirșirc. Este necesar să se înțeleagă bine că fiecare director, fiecare consiliu de conducere răspunde, in fața clasei muncitoare, a poporului, de buna gospodărire a bunurilor încredințate — pe care trebuie să Ie gospodărească mai bine decît gospodărește propriile sale mijloace".în prezent, în societatea noastră a fost creat, la toate nivelurile și treptele organizatorice, un cadru organizatoric adecvat, de tip nou, de afirmare a democrației socialiste, un larg sistem de conducere a activității economico-sociale de către oamenii muncii înșiși. Autoconducerea muncitorească constituie o formă importantă de aplicare a principiului centralismului democratic corespunzător condițiilor actuale, un pas înainte In îmbinarea conducerii unitare, centralizate, cu dezvoltarea atribuțiilor șl răspunderilor la nivelul unităților de 

bază, al colectivelor muncitorești. Ea cuprinde totalitatea formelor și metodelor de conducere colectivă și de luare a deciziilor la nivelul unităților economice, punin- du-și amprenta asupra tuturor laturilor gestiunii economice, asupra tuturor funcțiilor unităților economice. In condițiile autoconducerii muncitorești, au loc modificări și in ce privește formele de realizare a gestiunii economice, amplificindu-se funcțiile acesteia ; gestiunea economică se transformă în autogestiune.AUTOGESTIUNEA — COMPONENTA ESENȚIALA A AUTO- CONDUCERII MUNCITOREȘTI. Foarte importantă este înțelegerea 

relației dintre autoconducere șl autogestiune — componentă organică, esențială a autoconducerii muncitorești. Autogestiunea include ansamblul de pîrghii și mijloace economico-financlare, atribuțiile și răspunderile economice ale întreprinderilor prin care se asigură realizarea sarcinilor de plan, eficiența maximă a întregii activități economice, acoperirea cheltuielilor prin venituri, realizarea unei astfel de rentabilități care să permită constituirea din resurse proprii a tuturor fondurilor prevăzute la nivel de întreprindere, inclusiv a fondului de participare la beneficii.Autogestiunea presupune, așadar. acoperirea integrală a cheltuielilor din veniturile proprii și realizarea beneficiilor din care să se constituie fondurile întreprinderii stabilite prin bugetul de venituri șj cheltuieli. Aceasta impune să se acorde atenție, în mod constant, asigurării desfacerii prin contracte a întregii producții, ceea ce înseamnă implicarea directă a unităților în activitatea de aprovizionare și desfacere, în aplicarea fermă a măsurilor stabilite de conducerea partidului privind interzicerea introducerii în fabricație a produselor pentru care nu există certitudinea livrării lor prin contracte sau comenzi ferme. Exercita

rea autogestlunii implică deopotrivă acțiuni stăruitoare in direcția reducerii continue a cheltuielilor și, in mod deosebit, a celor materiale, ridicării simțitoare a calității producției. creșterii productivității muncii, valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, diminuării cheltuielilor administrațiv-gospodă- rești. înlăturării oricărei cheltuieli neeconomieoase. a oricărui fenomen de risipă. Incredințînd răspunderi sporite fiecărui membru al coledti- tmlui, cointeresînd pe flecare in rezultatele obținute, autoconducerea și autogestiunea creează un cadru superior pentru mobilizarea tuturor forțelor în războiul împotriva risi- 

pel, la car» • chemat secretarul general al partidului, ca una din cerințele de bază ale dezvoltării economiei și creșterii eficienței.In acest context, autoconducerea muncitorească Implică din partea organelor colective, a consiliilor oamenilor muncii, sarcina de a gospodări cu toată răspunderea partea din avuția națională ce Ii s-a Încredințat spre administrare, de a acorda o atenție prioritară problemelor legate de creșterea rentabilității, dc obținere, cu mijloacele aflate în dotare, a unei producții maxime, pentru a se asigura resursele necesare reproducției și ridicării nivelului material și spiritual a! poporului.Autoconducerea, autogestiunea, implicit autofinanțarea și participarea la beneficii sint pilonii de bază ai funcționării întreprinderii in condițiile aplicării noilor măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economico-financlare, exprimă trăsăturile definitorii ale mecanismului economico-financiar creat pe baza hotărlrii plenarei C.C. al P.C.R. din martie a.c. între toate aceste componente ale sistemului de organizare șl conducere a activității economice există strlnse interdependențe șl lntercondlțio- nărl; ele alcătuiesc un tot unitar. 

autogestiunea și autofinanțarea constituind de fapt suportul material de realizare a autoconducerii muncitorești.începind din semestrul II al acestui an. s-a trecut deja la aplicarea unor prevederi ale Hotăririi cu privire la perfecționarea conducerii si planificării economico-financiare. Ansamblul măsurilor stabilite in acest domeniu urmează să fie aplicate în întreaga economie națională începîhd cu an'.’.', viitor, vede.ea asigurării unei bune activități — in industrie, agricultură, transporturi, in celelalte domenii economice.în condițiile împletirii strînse dintre economie și politic caracteristice vieții noastre sociale, introducerea autoconducerii muncitorești, intreg ansamblul de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economico-financiare au și un pronunțat conținut politic. In sensul că determină creșterea rolului conducător al partidului In unitățile economice, sporirea atribuțiilor și răspunderilor organizațiilor de partid. Perfecționarea cadrului de funcționare a consiliilor oamenilor muncii, atragerea în aceste organisme a unui număr mai mare de muncitori si de alți oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producție, îndeplinirea funcției de președinte de către secretarul organizației de partid contribuie la sporirea efectivă a rolului conducător al organizației de partid în întreaga activitate de conducere colectivă, la ridicarea muncii de partid pe un plan superior. Totodată, aceste măsuri sînt o expresie a creșterii rolului maselor de oameni ai muncii în exercitarea conducerii colective, reprezintă una din pîrghiile importante de atragere a acestora la conducerea activităților economice. Autoconducerea muncitorească se afirmă astfel tot mai mult ca un factor esențial de întărire a unității și coeziunii întregului popor in jurul partidului, de mobilizare a tuturor celor ce muncesc la realizarea marilor obiective ale dezvoltării economico-sociale a României în etapa actuală.într-o formulare cît mai concentrată, se poate spune că mobilul intărirti autoconducerii muncitorești îl constituie ridicarea nivelului calitativ al muncii întregului personal din economie, sporirea răspunderii organelor de conducere colectivă — de la ministere pînă la întreprindere — astfel încît în permanentă colectivele de oameni al muncii să nu aibă decît o singură preocupare: să producă mai bine, mal ieftin, la nivel tehnic și calitativ mal ridicat, să sporească venitul național, să obțină o eficientă maximă a producției In folosul exclusiv al propriei lor bunăstărL
Prof. unlv. dr. 
Mihai părăluța

După patrusprezece ani de la debut. Ana Blandiana iși vede adunată poezia sub genericul „Cele mai frumoase poezii", cunoscută colecție a editurii „Albatros".De multă vreme Ana Blandiana s-a impus treptat ca fizionomie lirică, cu distinctă personalitate, tocmai pentru că, paradoxal, nu și-a tăgăduit niciodată condiția de poetă. Ca altă dată Maria Banuș, dar cu alte mijloace și cu un temperament mai auster, poeta s-a exprimat in vers pe sine, cu neliniștile, candorile și avintul juvenil, specific anotimpurilor pe care Ie-a parcurs. La început, poezia a fost o dezlănțuire de sentimente, un dans al senzațiilor vii născute din pasiune. „Persoana întiia plural", cum se intitulează volumul de debut, nu înseamnă in gramatica personală a poete! „eu" și „tu", adică perechea eternă a îndrăgosti- ților, pentru că, cel puțin aici, nu avem de-a face cu acel cunoscut dialog Înfiripat de tradiționalul cuplu. în acest anotimp, sentimentul de iubire este un fel aparte de panteism, de reverberare a eului in natură, danszbenguială intr-un spațiu in care se simte „miros de dragoste viu", iar ritualul presupune ca partener natura : „Lăsați ploaia îmbrățișeze de la pînă la glezne, / mei, priviți dansulnou, nou, nou, / Noaptea-și ascunde ca pe-o patimă vîntul in bezne, / Dansului meu i-e vîntul ecou / ...Lăsați ploaia să mă Îmbrățișeze și destrame-mă vin- tul, / Iubiți-mi liberul dans fluturat peste voi" („Dans în ploaie").Treptat, poeta se Îndepărtează de această exultantă juvenilă pentru a căutapartea interioară a cuvintelor". Pentru prima oară distingem în versurile sale complexul poeziei moderne, formulat interogativ : „Nu știu eu oare desparte sau nici nu se poate desparte / Lumea de lumea cuvintelor

cum sim- sonor puțin
mele de-acum?“ Lapidar, enunțul prefigurează originalitatea acestei poezii prin neîncetata trecere din universul realului, așa este recepționat prin țurl și idei, în spațiul dar prin nimic maipoetic al cuvintului, ca realitate lingvistică. Această dublă fecundare creează în spațiul liric alternanta registrelor, de la dramatismul acut din „Ochiul închis". „Bătrinii, sihaștrii", cu evidente accente bla- giene, și în general din volumul „A treia taină", la

să bă- __ __ _______  feeric, populat de zine și feți frumoși, dacă nu am distinge în aceste versuri de dragoste neliniștea căutării, teama neîmplinirii. Incertitudinea se transmite cosmic, prin vămile naturii: „Simt că te apropii întotdeauna / După zăpăceala mestecenilor / Care Încep să se agite / Și să foșnească-n neștire / După felul nesigur / în care alunecă luna, / Tu ești atît de înalt și de subțire... / întoarce-te, ■ / In- toarce-te mai repede, /

versurile citate — nuim un univers

ANA BLANDIANA,

ude / Și de grămezi de boabe, / Miros de piramide de griu urcat spre cer, Z Pe cînd văzduhul serii în sine se resoarbe / Și norii se destramă-n / Povești subțiri șl pier ; / Miros de tine Însuți, / De păr ținut în soare, / De piele visînd ierburi, / De somn șl de cuvint — / O. sat, clădit în aer / Din veșnică părere, / Iubit cu răsuflarea / Și clătinat de vînt".Din acest volum riguros alcătuit, uneori prea sever dacă ne gindim că din placheta „Cincizeci de poeme" au răzbit frumoase aflăm nu lirică, ci, distingem conștiințenu e lucru simplu și la în- demina oricui să poți trece de la poezia stărilor intime spre acele tonuri grave ale liricii patriotice fără să-ți abandonezi opțiunile estetice, stilul personal. Și totuși poeta a găsit resursele de a fi ea însăși și în versurile iubirii de țară fără a folosi alămurile unei mari orchestre. Ca Întotdeauna, poeta o va face discret prin sunetele calde ale harfei și nici cind nica verseste profundă șl se simte ca In aceasta abia șoptită „Țară" : „In tine nu mi-e dor de nimeni, / Pămînt apus în somn / Prin verzi orbite, / Și sînt străină dacă trec hotarul / Pletelor tale obosite. I Eu numai limba ta I O știu vorbi in vis / Și spune basme numai pentru tine / Prea paradis, / stăpîne. / e ceața seară, /lasă, / Dar cît de bine și de cald e-acasă, / Cînd unul altuia ne sintem țară".Poetă cu multiple posibilități lirice, pe deplin matură in arta versului. Ana Blandiana oferă cititorilor și literaturii noastre in general certitudinea trăiniciei și a durabilității.
Emil VASILESCU

printre cele mai poezii doar opt, numai o evoluție mai cu seamă, afirmarea unei poetice. Fiindcă

feciorelnic,
să mă tîmple Iubiții acesta

„lumea lipită pe

„POEME"
Imaginea ludlcă, discret ironică șl vag melancolică. Acel teribilism inițial se estompează, făcînd loc candorii și gingășiei, meditației liniștite.Surprinzător de vie, profundă fără a fi 1 ne apare lirica mentelor Intime, relă în alb șl azur de inspirație impresionistă : „Din apă ieșeau trupuri albe de plopi / Cu forme somnoroase și suave, / A- dolescenți frumoși sau doar femei, / Dulce confuzie, pletele jilave / Nu îndrăzneau dorința s-o ascundă, / Apa era fără sfîrșit, rotundă, / Luna turna pe luciul ei / Ulei. / Pășeam desculți și limpezi, / îmi simțeam degetele adormite-n mina ta, / Era atita dragoste pe ape / Că nu ne putem scufunda, / Era atita liniște că timpul '/ Nu să spună vreo secundă, / Cerul nu nor, / Apa nu-pgăima nici o undă, / Doar tălpile goale, / Călcînd in lumină de lună, / Scoteau un sunet ușor".., („Din apă ieșeau trupuri albe de plopi").Am fi tentați — după

frenetică, i senti- , acua-

îndrăznearostea nici un

Spune zilelor să te lepede. / Apelor să te lunece. / Stelelor să te-ntunece. / închide ochii, floțile / pe care le privești se sting, / Păsările pe care le privești apun, / Apele se fac mai mici. / Nu e vina ta că nu ești de aici. / închide ochii, / Nu e vina ta, limpedele meu mire, / Tu ești atit de inalt și de subțire". („După felul in care alunecă luna"). Veșnicele mari modele folclorice și-au pus pecetea durabilă pe aceste versuri, pe care le vom reîntîlni ca o constantă a liricii Anei Blandiana, acel „sentiment românesc al naturii", cum l-a descris poetul Alexandru Philippide, prefațatorul acestui volum. De altfel, de la pastelul-cadru al iubirii la pastelul tradițional, poeta trece cu destulă ușurință, cu rezultate demne de penelurile unor iluștri artiști, așa cum ne-o dovedește poezia „Sat" : „Mai mult miros / De- cit imagine sau sunet, ! Miros de fum în seară, mai ales, / Cînd se întorc cirezile-ațipite, / De prea mult lapte înflorit In șes ; ...Miros

O suită mai largă de acțiuni patronate de Muzeul satului și de artă populară are ca scop reliefarea valorilor perene ale culturii noastre populare. Expoziția de ornamen- tică . . ’ “ nească era, context, reflecte realitate Portul, cuprind referință valorică a or- namenticii populare, întrunind o sumă de capacități creatoare in domeniul broderiei. Putem spune chiar că, prin ornamentica și cromatica sa, cămașa populară constituie punctul de rezistență al împodobirii vestimentare. Pînă și Matisse, maestrul francez al culorilor și decora ti vismului, a fost atras de grațja și frumusețea portului popular, de efectele ornamentale, imortalizind, în cunoscuta-i lucrare „La blouse roumaine". țăranca noastră cu iia ei artistic și multicolor Înflorată, demonstrind o originală viziune es-

tetică, oferind o amplă gamă da ornamente, de motive, de simboluri.Expoziția de la Muzeul satului șl de
popular la valorile ornamentale populare, pa foarte variate planuri, sub unghiuri diferita de vedere. Obiectele

succesiv, următoarele teme: prezentarea comparativă a rădăcinilor formelor specifice de port popular românesc
luția mal cuprinde apoi șl interferențele stilistice între arta populară și aceea a curților senioriale din

prea des. Dar atunci simte că poate comu- cu acest fantastic uni- al țării comuniunea

trecătoru-mi Prea trecătorule E frig afară / Și deasă, / Se face Timpu-ncet- se

t

Ansamblul regiu- Repu- Ucrai- turneu cadrul

populară româ- în acest menită să o străveche etnografică, vestimentația o importantă
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„0 artă vie,
• •ale cărei origini 

urcă atît de departe
însemnări despre 

o expoziție a portului 
popular românesc

artă populară, folosind drept exemplificări piese din toate zonele etnografice ale țării — selectate în funcție de măsura în care acestea ilustrează și demonstrează mai bine problema — și-a propus și să raporteze această valoroasă piesă de port

autentice din patrimoniul muzeului au fost completate, spre o mai bună documentare, demonstrare și înțelegere, cu lucrări de grafică. fotografii, planșe, se vi- is-texte. In acest fel urmăresc — într-o ziune expozițională torlco-etnografică

cu același tip și concepție ornamentală, regăsite în diferite etape istorice : perioada ili- ro-tracică, perioada dacică ; urmărirea evoluției elementelor ornamentale, a folosirii diferitelor materii prime, a procedeelor tehnice utilizate. Ideea de evo-

feudalism, a funcției istorice a ornamentelor șl cromaticii, ca, spre pildă, simbolica tricromiei roșu, galben, albastru Începind cu anul 1848, a continuării tradiției colective pină in zilele noastre, a perenității și a valorificării calităților es-

tetlce, decorative ele portului tradițional pînă în contemporaneitate, prin producția artizanală șl industrială de confecții. Toate a- cestea ilustrînd și una din afirmațiile savantului francez H. Fo- cillon, care, cu privire la arta noastră populară, spune : „Această artă, ale cărei origini urcă fără îndoială atît de departe, încît am putea crede că regăsim în ea primul sistem de semne pe care omul l-a creat, nu este în nici un caz o reminiscență arheologică, sau, mai bine spus, ea nu supraviețuiește, ea trăiește".Fiind concepută In chip analitic, expoziția prezintă tipologia, tehnicile decorative de broderie, paleta cromatică spre a dovedi multilateral unitatea portului popular românesc — cu toată marea sa varietate zonală.
Dr. Tancred 
BANAȚEANU

fără glo-
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Călărași: viitor „municipiu
(Urmare din pag. I)

• MARAMUREȘ. de cîntece și dansuri din nea Ivano-Frankovsk — blica Sovietică Socialistă neană — a întreprins un în județul Maramureș, in relațiilor culturale statornicite cu județul Maramureș, și regiunea vecină Ivano-Frankovsk. Spectacolul-concert al artiștilor sovietici a fost prezentat la Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tirgu Lăpuș și Seini. (Gh. Susa). • 
CARAȘ-SEVERIN. Ateneul tineretului a găzdui^ recent, trei manifestări culturale : spectacolul de debut al colectivului de estradă ; expoziția „Cartea istorică — instrument al luptei pentru emancipare a românilor din Banat in secolul al XVIlI-lea și începutul secolului al XX-lea“ ; simpozionul „Personalități ale

culturii și istoriografiei românești orginare din județul Caraș-Se- verin", acțiune realizată cu concursul Oficiului județean pentru patrimoniul cultural. La librăria „Eftimie Murgu" din a avut loc lansarea de versuri „Roxana, Roxana" al poetului Azap. (Nicolae Cătană). • SATU 
MARE. In organizarea centrului județean de îndrumare a creației populare și mișcării artistice de masă, sub genericul „Afirmarea", s-a desfășurat primul festival-eoncurs sătmărean de poezie patriotică destinat creatorilor care n-au apărut în volum, la care au luat parte 86 de poeți din 18 județe. S-au acordat premii pentru poeții țărani — locul I Augustin

localitate volumului Roxana, Gheorghe

al oțelului"ză Implicit și mari răspunderi materiale. Acest oraș care, in prezent, are o fabrică de confecții, un combinat de celuloză șl hirtle și o Întreprindere de materiale de construcții cu mii de oameni, trebuie să fie gata să asigure condițiile necesare noilor muncitori și specialiști ai combinatului siderurgic, celor care vor lucra în alte întreprinderi, să se gindească la numărul de muncitori din comerț și prestări de servicii care vor fi necesari și, concomitent cu asta — ambiție ale cărei roade incep să se simtă — să creeze și cadrul spiritual a] e- xisțentei tuturor celor două șute de mii de locuitori din final — deci In- vățămîntul, cultura. organizarea timpului liber.Acești oameni au, de fapt, la dispoziție un deceniu pentru a realiza ceea ce orașele noastre mari de astăzi — sute de întrrun sută de ca lor, două mari avantaje : prezent și în perspectivă pe care le oferă progresul multilateral al țării și faptul că această operă de edificare se află sub zodia noii conștiințe, revoluționare, cultivate de partid. In acest fel, imaginea dezvoltării rapide a orașului mai capătă o fațetă — aceea a muncii titanice care trebuie depusă intru coordonarea a ceea ce crește vertiginos pe platforma industrială cu ceea ce se realizează pe plan social,O problematică amplă, dificil de cuprins, dar pasionant de urmărit, din care se naște noul oraș cu expresia lui nouă, marcat muncitorească. Muncitorească pe plan material, muncitorească pe plan spiritual. Se naște din avintul pe care-1 imprimă industrializarea, din efortul, priceperea și pasiunea revoluționară a celor din primele rîndurl — comuniștii. Ei formează un puternic detașament în ampla strategie a redimensionărif municipiului pe măsura lnsuflețito- rului obiectiv stabilit de partid.

binatul în faza finală și orașul, orașul întins și modernizat, precum și pe marginea unei lucrări de rigoare științifică, intitulată „Studiu privind dezvoltarea municipiului Călărași in perioada 1978—1990“,Din multiplele probleme care stau în atenția municipalității, mă opresc, cu titlu de exemplu, numai la trei. Prima : orașul are o puternică întreprindere de prefabricate pentru construcții, in care lucrează peste două mii de oameni. Totuși, ritmul vertiginos al dezvoltării lui (două mii trei sute de apartamente in 1978, un total de șapte mii cinci sute pînă în 1980 șî alte cincisprezece mii pînă în 1985) cere imperios ca întreprinderea să producă nu doar panouri .prefabricate, ci și apartamente din clemente spațiale, care vor garanta scurtarea termenelor de dare in folosință. A doua: creșterea populației aduce după sine o serie de probleme privind aprovizionarea și transportul In comun. Dacă în domeniul aprovizionării situația e mulțumitoare, transportul urmează abia de acum înainte să fie pus la punct : or. deocamdată, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor n-a întreprins cele necesare pentru dublarea drumului de rocadă care să asigure traficul de materiale pe șantiere. A treia : toate lucrările de construcții — și cele ale combinatului, și cele ale canalului care-1 va lega de brațul Borcea, și cele ale locuințelor, și cele de folos obștesc, sănătate, învățămînt. rețea comercială, edificii culturale, gospodărire comunală — presupun mari cantități de materii prime din balastierele care devin insuficiente și pentru dezvoltarea cărora soluțiile mai așteaptă încă aprobarea forurilor de resort.Firește, sînt probleme proprii unei dezvoltări rapide, probleme „de creștere" — cum se spune — dar asta nu justifică nicidecum unele inerții și tărăgănări. Doar se știe că, in această etapă de puternică redimensionare materială, orice încurcătură angajea-

Este o caracteristică a epocii pe care o trăim : orașe mature in experiență tehnică dăruiesc priceperea umană pe care au acumulat-o in întreprinderile lor, nu numai pentru pornirea unor noi industrii, ci și neutru a constitui acel ferment muncitoresc care impulsionează și polarizează toate energiile sociale ale unui nou centru industrial in formare. Hunedoara, a dat’la început Galaților un rînd de cadre de bază, iar Galații au înflorit formindu-și propriile sale zeci de mii de cadre. Acum, la Călărași, gălățenii constituie in principal nucleul noilor veniți. Peste zece ani vom vorbi, sigur, despre prestigiul siderurgiștilor călărășerd.Primarul, primul secretar al comitetului municipal de partid, tovarășul Vasile Martin, ne demonstrează pe bază de documente, grafice și machete : „Avem sarcini mari in dezvoltarea orașului, incit e limpede pentru noi că trebuie să realizăm un salt calitativ în toate sectoarele de activitate". Exact asta înțeleg după o lungă discuție în fața unor planuri, a mai multor machete care înfățișează com-
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Fernea, Iegheriște(Satu Mare), și pentru poezie cultă : locul I George Vultures- cu, din orașul Satu Mare, și. Lo- rlncz Iozsef, din județul Harghita (creație în limba maghiară). La Cărei s-a deschis „Salonul de toamnă al profesorilor de desen din județul Satu Mare" — a Vl-a ediție, cu lucrări de pictură, grafică și arte decorative. (Octav Grumeza). • MEHEDINȚI. La căminul cultural din Rogova s-a organizat o seară de poezie patriotică sub genericul : „Partidul, Ceaușescu, România". „Casa de cultură vă aparține" — în cadrul acestei ample manifestări,

formații artistice de la Șantierul naval din Drobeta-Tr. Severin au prezentat un spectacol dedicat fruntașilor in muncă. Comitetul Județean de cultură și educație socialistă și Asociația juriștilor au organizat. în 14 localități șl 9 unități industriale, simpozioane pe temele „Să cunoaștem legile țării", „Respectarea normelor de conviețuire socială. Rolul opiniei publice in combaterea faptelor antisociale". (VirgiUu Tătaru). • TIMIȘ. Holul principal al întreprinderii de piele și mănuși din Timișoara găzduiește o expoziție de artă

e fum de

om sărac".

CU o populație în jur de două mii de locuitori — au realizat răstimp mediu de peste o ani. E drept insă că. in mtin- călărășenii beneficiază și de condițiile din

plastică cuprinzlnd lucrări de pictură și de xilogravură semnate de Ludovic Tblcser și Ion Bă- lășoaie, muncitori mănușari. (Cezar Ioana). • CLUJ. La Cluj-Napoca s-a desfășurat simpozionul „Integrarea invăță- mîntului cu cercetarea, producția și practica social-politică". Cadre didactice din învățămîntul superior și liceal, de la Institutul central de perfecționare a personalului didactic au prezentat peste 150 comunicări, pe 15 secțiuni. (Al. Mureșan). • VIL- 
CEA. Teatrul popular din Rim- nicu Vilcea pregătește o nouă premieră cu spectacolul „Dialog nocturn despre o piesă nescrisă", de Doru Moțoc, piesă care evocă viața și personalitatea lui Nicolae Bălcescu. (Ion Stanciu).

• ALBA. La Alba Iulia a avut loc. la cinematograful „Columna", o evocare istorică avînd tema „Unitate și independență — năzuință de veacuri a poporului român", in cadrul căruia au fost prezentate filme documentare. de inspirație istorică. „Uniți pe veci, in vatra milenară", se intitulează spectacolul organizat la clubul C.F.R. din Teiuș, (Șt. Dinică). • DOLJ. întreprinderea cinematografică a județului Dolj organizează, în această perioadă, o suită de manifestări tematice : retrospectiva filmului artistic românesc — șase filme cu profund mesaj pa- triotic-revoluționar 1 „Festivalul filmului de animație", „Festivalul filmului documentar". (Nicolae Băbălău).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporului Republicii Democrate Germane, vă mulțumim cordial, dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat șl Guvernului Republicii Socialiste România, precum șl tuturor cetățenilor țării dumneavoastră, pentru salutul și felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Democrate Germane.Nutrim și noi convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească, multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta și adînci pe mai departe pe baza Declarației comune semnate cu prilejul vizitei delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România. Pornind de la principiile mar- xism-leninismului și internaționalismului proletar, Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România vor acționa hotărît pentru întărirea păcii și progresul continuu al socialismului.Vă dorim, dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, in conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea șl Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.

ERICH HONECKER
Secretar general al 

Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 

Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru felicitările cordiale adresate cu ocazia Zilei mele de naștere și am marea plăcere de a vă transmite urările mele cele mai bune de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului român prieten. Amintindu-mi cu plăcere de convorbirile avute cu Excelența Voastră, sînt încredințat că relațiile calde de prietenie și colaborare fructuoasă între Iran și România vor continua să se consolideze tot mai mult, în conformitate cu hotărîrile noastre comune, in f ntajul reciproc al popoarelor noastre, în interesul păcii în lume și înțe- ltgerii internaționale.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsind țara dumneavoastră prietenă, sînt foarte încintat să adresez Excelenței Voastre, în numele meu și al însoțitorilor mei, sinceră considerație și cele mai alese salutări, Împreună cu cele mai bune urări de continuă sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate continuă poporului prieten al României.Cu cele mai înalte aprecieri și considerație,

MOHAMED HUSNI MUBARAK
Vicepreședintele

Republicii Arabe Egipt

Primire la primul ministru al pmmrmilui 60 de ani de la crearea

„DAC IAD A“
(Urmare din pag. I)prima ediție organizațiile noastre sportive, ca și alți factori cu atribuții în sport au abordat superficial problema clădirii performanțelor pe temelia solidă a sportului de masă* n-au dat atenția cuvenită tocmai acelei prevederi regulamentare a „Daciadei" care stabilește printre țelurile ei atit de generoase lărgirea sferei de selecție și pregătire a unui număr tot mai mare de talente, creșterea aportului tuturor județelor la dezvoltarea continuă a activității sportive de performanță. Se cere deci organelor și organizațiilor sportive să-și îmbunătățească radical activitatea și in acest domeniu principal al mișcării noastre sportive. In acest sens, este nevoie să se pună la punct și să fie transpus în practică, încă din această toamnă, un sistem național unic de selecție, întemeiat pe criterii riguros științifice. Iar talentele evidențiate prin „Daciadă", sutele și miile de campioni, medaliați și alți tineri trebuie înconjurați cu grijă, încadrați în secții și cluburi, eventual reuniți pe orașe sau grupuri de comune, beneficiind astfel de o instruire metodică, temeinic fundamentată științific — care să-i propulseze în scurtă vreme spre performanțe pe măsura talentului lor.Se înțelege că la buna desfășurare 
a „Daciadei", Ia ridicarea ediției a doua pe un plan superior fată de cea precedentă, o contribuție mai substanțială și mai eficientă trebuie să aducă în toate județele controlul mai riguros, îndrumarea nemijlocită și sprijinul efectiv din partea tuturor organismelor și organizațiilor ce sint învestite cu îndatorirea de a concura Ia buna desfășurare a competiției naționale. întrucît pină acum s-au manifestat serioase deficiente din acest punct de vedere, se cuvine reamintită precizarea regulamentară că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile județene pentru educație fizică și sport, sindicatele, Inspectoratele de învățămint, organizațiile U.T.C. șl cele de pionieri răspund direct de modul in care se desfășoară întrecerile „Daciadei" in întreprinderi și școli, la orașe și la sate, avînd datoria să acționeze în permanență pentru ca masele de tineri și alți cetățeni să participe la activitățile de educație fizică și la cele sportive efectiv, sistematic și pe tot parcursul anului. în acest context; apare și necesitatea ca adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri care au loc in această perioadă in organizațiile sportive să se constituie în momente de responsabilă analiză a desfășurării „Daciadei" pe plan local, de elaborare concretă a planurilor de măsuri pentru ediția a II-a, astfel incit să se treacă energic și perseverent la îndeplinirea integrală a obiectivelor și sarcinilor prevăzute limpede și ferm In regulamentul marii competiții.în noua ediție a „Daciadei" — in- cepînd cu întrecerile de iarnă, care vor debuta la 5 noiembrie — mișcarea sportivă, consolidindu-și realizările, are datoria să se îndrepte decis, cu toatv forțele, spre educația fizică și sportul de masă. în primul rînd spre tinerii cărora, prin mesajul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu le adresa îndemnul de a obține succese și mai mari, urarea de noi și noi victorii în lupta pentru țe superioare tului, pentru mai inalt, in ternaționale, a prestigiului sportului românesc.

recorduri și performan- in toate ramurile spor- ridicarea la un nivel și cadrul competițiilor in
De la Direcția drumurilorDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor reamintește celor interesați că din cauza zăpezii, poleiului și a pericolului de căderi de stînci și formării de avalanșe circulația pe DN 7 C Transfăgărășan se menține închisă în sectorul Piscul Negru — Tunel — Bilea Cascadă. (Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, vineri, in vizită protocolară de prezentare, pe ambasadorul Republi-
cil Federale Nigeria la București, Adeuga Adekuoye.Cu acest prilej, a avut Ioc o convorbire desfășurată într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.Tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit vineri după- amiază delegația Confederației Generale a Oamenilor Muncii Portughezi — Intersindicala Națională — C.G.T.P.-I.N. — condusă de Manuel Freitas, secretar național al C.G.T.P.- I.N., care efectuează o vizită in țara

noastră la invitația Consiliului Central al U.G.S.R.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de informații și opinii privind activitatea celor două centrale sindicale, a fost exprimată dorința comună de dezvoltare a legăturilor Intre sindicatele și oamenii muncii din România și Portugalia
Vicepreședintele R. A. Egipt a părăsit CapitalaVineri după-amiază a părăsit Capitala Mohamed Husni Mubarak, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, trimis special al președintelui Anwar El Sadat.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

România, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Egipt la București, Nayel, membri ai ambasadorul R.A. Hassan Abdel Aal ambasadei.(Agerpres)
CronicaCu prilejul aniversării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a adresat o telegramă de felicitare lui Hă Dam, vicepremier al Consiliului administrativ, ministru] afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene, Cu același prilej, vicepremierul Consiliului administrativ, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România.

★a părăsit Capitala delegația Federale a Cooperativelor din R.S.F. Iugoslavia, con- Stoian Milenkovici, pre- uniunii, care, la invitația
VineriUniunii Agricole dusă de ședințele , .Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a făcut o vizită de documentare și schimb de experiență în țara noastră.Delegația a avut o întrevedere cu tovarășul Marin Vasile, președintele U.N.C.A.P., precum și Ministerul Agriculturii Alimentare. convorbiri la și Industriei

★în perioada 22—27 _____făcut o vizită in țara noastră o dele-octombrie a

zilei de *afaceri dingație de oameni ... ________ ___Franța, condusă de Pierre Netter, președintele Comitetului economic și social din Alsacia și al Camerei de comerț și industrie din Calmar.în timpul șederii în România, delegația a avut întrevederi de lucru la diverse ministere, la centrale industriale, la Camera de comerț și industrie și la institute de cercetări.
★Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Republicii Turcia, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, vineri, în Capitală, o manifestare culturală. Au participat reprezentanți ai Ministe- ■ rului Afacerilor Externe, ai unor instituții, un numeros public. Au fost ambasadorul țara noastră,prezenți Nahit Ozgiir, Republicii Turcia în membri ai ambasadei.
★s-au Încheiat, mesei la București, rotunde a tinerilor

statului independent cehoslovac
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului federal

al Republicii Socialiste CehoslovaceDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nostru personal, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului federal al Republicii Socialiste Cehoslovace, poporului prieten cehoslovac și dumneavoastră personal felicitări cordiale și un salut tovărășesc cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării statului independent cehoslovac.Sărbătorirea acestui eveniment de o mare importanță In istoria popoarelor ceh și slovac tn lupta de eliberare, pentru afirmarea ființei lor naționale, pentru o dezvoltare liberă, independentă, coincide in acest an cu aniversarea a 30 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție și a 10 ani de la adoptarea legii

privind federația cehoslovacă, momente de seamă tn dezvoltarea tării pe calea socialismului.Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură sincer de succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din Cehoslovacia, sub conducerea partidului lor comunist, în edificarea societății socialiste, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Ne exprimăm ferma convingere că prietenia tradițională și relațiile de colaborare pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și cehoslovac, al cauzei generale a socialismului, păcii și securității în lume.Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, stimați tovarăși, și întregului popor cehoslovac urări de noi și tot mai mari realizări în activitatea consacrată edificării societății prietenă. socialiste dezvoltate în Cehoslovacia
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim~ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Un eveniment de importantă istorică

Vineri lucrările din țările balcanice cu tema „Acțiunile cultural-artistice și turistice pe linie de tineret — factor important pentru dezvoltarea colaborării și înțelegerii între popoarele din Balcani".în aceeași zi, participanții au avut discuții la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA

Echipa noastră feminină - 
exemplu de sportivitate
• Elogii ale presei franceze: „Sala nu avea ochi 

decît pentru Comaneci" („LE FIGARO"); „Româncele 
s-au luptat bine, totuși, uneori, au fost slab notate" 
(„L’EQUIPE").

• Astăzi se încheie concursul feminin la individual 
compus. Sperăm intr-o seară bună pentru Nadia și Emilia.Conferința de presă pe marginea concursului feminin pe echipe s-a terminat atît de tîrziu joi noaptea, îneît ziarele franceze de ieri dimineața au inserat numai scurte relatări. Sint redate, firește, răspunsuri ale Nadiei Comăneci, serioase și deloc polemice, față de desfășurarea competiției, dintre care cele cu privire la „creștere" par să fi întrunit atenție și aprobare unanimă: „Sînt un om normal, nu puteam să rămîn Ja înălțimea de 1,49 m, cit aveam în vara lui 1976. Am crescut, după cum au crescut și preocupările mele. Examenele școlare sint mai multe și mai grele. Mă pregătesc de pe acum pentru intrarea la facultate, ceea ce cred că se află în deplină concordanță cu preocupările mele de sportivă". Bela Karoli nu a fost nici el locvace — atitudine de asemenea normală pentru un tehnician care iși clădește reputația internațională pe fapte, nu pe vorbe. întrebat dacă este mulțumit de arbitraj, antrenorul nostru le-a răspuns sec ziariștilor : „întotdeauna cu arbitrajul sînt probleme", refuzînd mai departe să se angreneze în discuții polemice.în ziarul sportiv „L’Equipe" au apărut, pe prima pagină, două mari fotografii ale Nadiei Comăneci : una in urmă cu doi ani, la Montreal, alta astăzi, la Strasbourg, cu mențiunea că înalta tehnică a româncei a rămas aceeași. Iar în interiorul ziarului, în cronica de la campionatele mondiale, se scrie : „Româncele s-au luptat bine, totuși, uneori, au fost slab notate..." Din ziarul parizian „Le Figaro" cităm : „Sala nu avea ochi decît pentru Comăneci : campioana fără egal a jocurilor de la Montreal a dovedit că-și stăpînește bine problemele dezvoltării sale fizice". Alt ziar din Paris — „France Soir" — publică de la campionate cu explicația : Nadia Comăneci in concursul pe tăria de caracter tul corespondenței timpul concursului. Nadia parcă neglija cele trei minute destinate ln-

călzirll. Iar aplauzele alunecă pe ea ca apa pe penele unei lebede".Fotografii mari ale Nadiei și Emiliei Eberle publică și ziarul local „La Derniere Nouvelle". Redăm din textul reportajului : „Nadia rămîne un exemplu de sportivitate", „Puterea sa de seducție este aceeași", „Ea iși va apăra supremația pînă la capăt" ; iar despre Emilia Eberle se scrie negru pe alb : „Micuța Emilia progresează cu fiecare exercițiu. “ un simplu outsider".Trebuie remarcată comportarea acestei României care este reanu, echipieră de noastre, modestă, harnică și veselă, un autentic talent internațional, care a dovedit că prin voință de nestrămutat se pot învinge cele mai grele obstacole. Prin voință și talent. Teodora a învins urmările unei maladii care, de obicei, ti scot pe sportivi în afara înaltei competiții. Cu toate că și-a reluat antrenamentele pro- priu-zise abia din lunile primăverii trecute, în mod uimitor ea a recîștigat, pas cu pas, timpul pierdut, pînă în- tr-atît incit a redevenit membră de bază a echipei naționale a României....Ziua de sîmbătă este rezervată, după cum s-a mai anunțat, concursului primelor 36 gimnaste pentru individual compus. înaintea probe, decisive, primele 5 au, practic, șanse egale de titlul mondial ori de a urca . lalte două trepte ale podiumului. Ele sînt, în ordine, Elena Muhina (78,25 p.), Nadia Comăneci și Natalia Sapoșnikova (cite 77.95 p.). Emilia Eberle (77,90) și Nell Kim (77,85). Evident, noi sperăm justificat intr-o seară bună pentru Nadia și Emilia.

În cîteva rînduri• Campionatele naționale de box și ale „Daciadei" au continuat Ieri la Palatul sporturilor și culturii din Capitală cu prima reuniune a semifinalelor, la care au asistat peste 
4 000 de spectatori. Surpriza galei a furnizat-o juniorul Vasile Gîrgavu (Steaua), care în limitele categoriei mljlociemică l-a învins prin abandon în prima repriză pe Vasile Cicu, unul dintre favoriți.în cea de-a doua gală a semifinalelor, la categoria mijlocie dinamovistul Valentin Silagy l-a întrecut la puncte pe Sandu Tîrîlă și va întîlni în finală pe gălățeanul Paul Istrate, învingător prin KO tehnic în fața constăn- țeanului All Ismail. O finală interesantă va avea loc la categoria cocoș între Dinu Teodor (Dinamo) și Ibrahim Faredin de ambii cîștigătorl nale. la Farul Constanța, detașați In semifi-reprezentante ale

Ea nu mai esteșl lăudată șl mari sportive a Teodora Ungu- pret a formației

acestei sportive a cuceri pe cele-

o singură fotografie —• Nadia la bîrnă — „Minunata româncă a uluit iar publicul echipe". Subliniind a româncei, in tex- se spune : „In ar

Valerlu MIRONESCU
Strasbourg.

★Titlul de campion mondial la individual compus a fost cucerit de sovieticul Nikolai Andrianov (117,200 puncte), urmat de Eizo Kenmotsu (Japonia) 116,550 puncte și Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) 116,365 puncte.

• Cele douățării noastre in „Cupa U.E.F.A." vor susține astăzi — de la ora 15 — partidele din cadrul etapei a 10-a a campionatului diviziei A la fotbal. Echipa F.C. Argeș Pitești va întîlni pe teren propriu) pe F.C. Corvinul Hunedoara, iar Politehnica Timișoara va juca în deplasare cu formația U.T. Arad.• în proba de dublu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de Ia Basel, perechea Vilas (Argentina), Țiriac (România) a învins cu 6—3, 6—2 cuplul Soler, Gimenez (Spania).• „Cupa României" la sabie a fost ciștigată de Alexandru Nilcă (Steaua) cu 5 victorii, urmat de coechipierii săi M. Mustață și I. Pop.• La Buenos Aires a început cea de-a 23-a ediție a Olimpiadei de șah, la care participă 68 de echipe masculine și 31 de formații feminine.In primul tur al competiției masculine, care se desfășoară in „sistem elvețian", selecționata României a întîl- nit formația Porto Rico, în fața căreia conduce cu 3—0, o partidă fiind întreruptă.
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA OCTOMBRIE 197860 47 86DIN 27Extragerea83 3Extragerea18 71 11 41Fond total _ ____  __din care 459 082 lei report Ia categoria I.
I: 32 89 14 42a II-a : 72
de cîștiguri 21 88 381 196 725 77

lei

® ORAȘELE ANULUI 
2 000 Mexico va cea mai mare metropolă din lume peste un sfert de secol, cînd va adăposti 32 milioane de oameni, urmat fiind de Sao Paulo, cu 26 milioane de locuitori. în același timp. Bogota. Manila. Karachi, Jakarta îsi vor tripla populația, iar Kinshasa și Lagos o vor cvadrupla, alungind fiecare la cite 9 milioane de locuitori. Aceste date estimative sînt publicate intr-un studiu întocmit de Biroul Internațional al Muncii, care a elaborat, totodată, un program de urbanizare pentru o serie de mari orașe din țări în curs de dezvoltare. Studiul subliniază că principala problemă care va trebui să preocupe este asigurarea locurilor de

muncă pentru locuitorii acestor așezări gigantice.
• ALO, CUM VA Fl 

VREMEA ? O voce electronică — cu Inflexiuni, ce-i drept cam bizare — răspunde la telefon, de cîteva zile, pentru a forma despre previziunile legătură cu starea vremii zece orașe de pe coasta de a Statelor Unite. Este vorba un ordinator înzestrat cu voce, care furnizează date despre temperatură, viteza vintului și claritatea cerului în următoarele 24 de ore. Experimentul va dura o lună de zile, urmind ca, în cazul in care se va dovedi că vocea electronică este bine înțeleasă de interlocutori, prognozele meteorologice prin telefon să se difuzeze pe întreg teritoriul S.U.A.

to - în în est de

• MEDICAMENTE 
NOI Șl MAI PUȚIN NOI. Numărul medicamentelor noi lansate pe piață anul trecut se ridică Ia 2 810 — informează publicația de specialitate „World Pharmaceutical Introductions". Dintre acestea, mai bine de jumătate au fost produse în Europa ; în America Latină au fost fabricate un număr de 761 noi preparate farmaceutice. 486 Asia, Africa și Australia șlîn America de Nord. Preponderente sînt antibioticele, urmate de medicamente împotriva tusei, răcelii și reumatismului. Alături de preparatele cu adevărat noi proliferează însă în mod îngrijorător cele pretins noi — în fapt, simple variante ale unora deja existente și care, sub un nume nou. Ia un preț mal mare și însoțite de o

în97

in viata popoarelor Cehoslovaciei prietenePopoarele Cehoslovaciei prietene aniversează in aceste zile șase decenii de la crearea statului național independent cehoslovac, precum și alte evenimente de semnificație istorică, dintr-o perioadă mai recentă, care au jalonat drumul dezvoltării lor social- politice contemporane.Cu 60 de ani în urmă, la 28 octombrie 1918, a fost proclamată REPUBLICA CEHOSLOVACA, stat independent și suveran al cehilor și slovacilor. După cum este știut, cehii și slovacii, ca și românii transilvăneni. ca și alte popoare și naționalități, au suferit secole de-a rîndul opresiunea imperiului habsburgic, care stăvilea ’ afirmarea conștiinței lor naționale, dezvoltarea forțelor lor creatoare. Dar flacăra libertății a rămas mereu vie în inimile popoarelor asuprite, însuflețind puternic lupta de eliberare națională, strins împletită cu idealurile progresului social.La sfîrșitul primului război mondial, in condițiile ascuțirii maxime a contradicțiilor naționale și sociale, ale avîntului mișcărilor de eliberare națională, stimulate de victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, imperiile habsburgic și țarist s-au prăbușit, deschizîndu-se perspectivele autodeterminării popoarelor asuprite, împlinirii aspirațiilor lor de libertate, pentru formarea de state independente și desăvîrșirea unității naționale. în aceste condiții, s-au constituit în 1918 ca state de sine stătătoare Cehoslovacia și Iugoslavia, s-a realizat dezideratul național al românilor — Unirea.Crearea Republicii Cehoslovace » conturat cadrul propice afirmării ființei naționale a cehilor șl slovacilor, propășirii economice a noului stat, prezentei sale ca factor activ de pace și stabilitate in Europa. Dar statul burghez cehoslovac, tn cadrul căruia clasele dominante și-au păstrat și consolidat pozițiile privilegiate, nu a permis maselor muncitoare realizarea aspirațiilor lor spre transformări revoluționare profunde. Sub conducerea Partidului Comunist Cehoslovac, Înființat în 1921, oamenii muncii cehi și slovaci au dus o luptă neobosită pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a țării.Așa cum se știe, tn contextul luptei dintre marile puteri pentru reîmpărțirea sferelor de influență din perioada dintre cele două războaie, Cehoslovacia a fost sacrificată, prin rușinosul act de la Miinchen din 1938, și a devenit victima cotropirii hitle- riste.Numai odată cu Istorica victorie a popoarelor asupra fascismului, în fața popoarelor ceh și slovac s-a deschis perspectiva făuririi vieții noi,

socialiste, tn cadrul unei republici de tip nou, popular.în februarie 1948, puterea politică a fost preluată de clasa muncitoare și aliații ei, iar în lunile următoare au fost adoptate un șir de legi privind înfăptuirea unor transformări social-economice fundamentale. Măsurile pe linia naționalizării, inițiate în 1945, au fost întregite — cu 30 de ani în urmă — prin legea cu privire la naționalizarea principalelor mijloace de producție. Prin acest act revoluționar se creau condițiile dezvoltării planificate a economiei cehoslovace, ridicării bunăstării poporului cehoslovac, inaintării pe calea edificării societății socialiste în Cehoslovacia.Pe acest drum, popoarele ceh și slovac, sub conducerea partidului comunist, au obținut succese remarcabile ; forțele de producție au cunoscut un puternic avînt ; au fost create ramuri industriale noi și moderne, cuceririle tehnice și-au creat larg făgaș in diferitele sectoare ale producției materiale ; știința, tnvățămîntul artele au cunoscut o continuă înflorire.Un moment de o deosebită însemnătate in dezvoltarea statului cehoslovac l-a constituit adoptarea, acum 10 ani, Ia 27 octombrie 1968, a Legii constituționale pentru crearea Federației Cehoslovace. Articolul 1 al Legii proclamă că „Republica Socialistă Cehoslovacă este un stat federal a două popoare frățești egale in drepturi, Cehii și slovacii". Federația cehoslovacă s-a creat — așa cum se stipulează în preambulul legii — tn baza convingerii că unirea în acest cadru statal „reprezintă cea mai bună garanție pentru ambele popoare de a-și asigura propria înflorire, de a-și proteja caracterul național și suveranitatea lor".în spiritul sentimentelor sale de profundă solidaritate, poporul român se bucură sincer de realizările popoarelor ceh și slovac, tn procesul făuririi noii orînduiri.Așa cum este cunoscut, poporul român și popoarele Cehoslovaciei se simt unite prin vechi și puternice legături de prietenie și solidaritate, a căror vitalitate s-a manifestat cu pregnantă în Momente cruciale ale istoriei și luptei lor pentru împlinirea idealurilor naționale și sociale. La evenimentele revoluționare din octombrie 1918, care au dus la nașterea Republicii Cehoslovace, au participat și unități de ostași români transilvăneni. Sfidînd ordinele autorităților austro-ungare de a participa la reprimarea mișcării de eliberare, asemenea unități au trecut de partea popoarelor ceh și slovac, pe care le-au sprijinit cu arme în

cadrul mișcării insurecționale de Ia Praga.Istoria a consemnat, de asemenea, poziția fermă a Partidului Comunist Român împotriva tîrgului de la Miinchen, puternicele acțiuni de protest desfășurate cu acest prilej pe pămîntul României.O pagină Înălțătoare de solidaritate româno-cehoslovacă a fost scrisă in timpul războiului antihitlerist. în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, alături de ostașii sovietici — care au dus pe umerii lor greul războiului împotriva Germaniei naziste — și de formațiile militare și partizanii cehoslovaci, armata română, participînd cu un efectiv de 250 000 de oameni, a dat un important tribut de singe — 65 000 de morți, răniți și dispăruți — eliberînd 1 700 de localități. Lupta împotriva dușmanului comun a pecetluit pentru totdeauna prietenia dintre poporul român și popoarele Cehoslovaciei care s-a ridicat pe o treaptă nouă, superioară, in anii construcției socialiste In cele două țări.întemeiate pe principiile solidarității internaționale, ale independenței și suveranității naționale, egalității, neamestecului și întrajutorării tovărășești, relațiile româno-cehoslovace — beneficiind de cadrul favorabil creat de Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat in iulie 1948 și reînnoit în 1968 —s-au dezvoltat continuu.Un puternic impuls au dat colaborării româno-cehoslovace întîlnirlle și convorbirile secretarilor generali ai partidelor comuniste și președinți ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak — o semnificație deosebită avînd în această privință Declarația semnată anul trecut.în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, se dezvoltă neîntrerupt relațiile economice, tehnlco-științi- fice, culturale și în alte domenii, contribuind la Înfăptuirea programelor elaborate de Congresul al XI-lea al P.C.R. și de Congresul al XV-lea al P.C. din Cehoslovacia, la înflorirea continuă a țărilor noastre, la cauza prieteniei și solidarității dintre țările socialiste, la întărirea păcii în lume.Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la crearea statului independent cehoslovac, al celorlalte evenimente aniversate astăzi, poporul român a- dresează popoarelor ceh și slovac calde felicitări, urarea de a dobîndi noi și mari succese in edificarea societății socialiste dezvoltate. în făurirea unei vieți mai bune și mai prospere.
Matei IONESCU

Cocteil oferit de ambasadorul R. S. Cehoslovace la BucureștiCu prilejul Împlinirii a 60 de ani de la crearea statului cehoslovac, a 30 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție și a 10 ani de la federalizare, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace, Lumir Hanak, a oferit, vineri la amiază, un cocteil.Au participat tovarășii Emil Bobu,

vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări' Naționale, Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Con-

stantin Stătescu, ministrul justiției, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, activiști de partid, personalități ale vieții economice șl cultural-științifice, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați In țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
ADUNAREA FESTIVĂ DE LAPRAGA 27 (Agerpres). — Vineri, la Praga a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 60-a aniversări a creării statului independent cehoslovac și împlinirii a 10 ani de la adoptarea legii privind federația cehoslovacă — anunță agenția C.T.K. Cuvintul de deschidere a fost rostit de Gustav Husak, secretar general al

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele C.C. al Frontului Național. Lubomir Strougal, președintele guvernului federal, a prezentat apoi un raport în care a subliniat că pentru popoarele Cehoslovaciei octombrie 1918 a constituit un jalon istoric : după secole de luptă

PRAGApentru existența națională, cele două popoare frățești — cehii și slovacii — s-au unit din nou intr-un singur stat. Vorbitorul a trecut apoi în revistă principalele momente ale Istoriei țării în cei 60 de ani, a reliefat însemnătatea adoptării legii constituționale din 1968. (Agerpres)
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Timpul probabil pentru zilele de 89, 
30 și 31 octombrie. în tară : Vreme 
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DE PRETUTINDENI
campanie publicitară corespunzătoare, nu au altă menire de- cît de a aduce cîștiguri și mai substanțiale firmelor farmaceutice.

• „FĂINĂ ELECTRI
CĂ". Familia unui beduin de lingă Bethleem. Mahmoud Ras- had, a descoperit că făina pe care o cumpărase pentru pîîne provoacă. în momentul cînd este frămîntată în aluat, puternice șocuri electrice. Sosit la locului, un surpriza să ducînd doi putea să-și control. Misterul fusese

electrician a constate că, electrozi în aprindă lampa
fața avut lntro- fătoă. de dezle-

gat : făina, ca șl alte materii, are capacitatea de a absorbi. In anumite condiții atmosferice, o anumită încărcătură de electricitate statică — suficientă pentru a aprinde un bec.
• LASERUL - DES

CHIZĂTOR DE DRU
MURI. Un original aparat de măsură pe bază de raze laser conceput de oamenii de știință din Varșovia începe să fie întrebuințat în Polonia cu deosebit succes, mai ales în domeniul mineritului. El servește, printre altele, la stabilirea traseului optim și la controlarea orientării în linie dreaptă — atît pe verticală cit și pe orizontală — a puțurilor și galeriilor de mină. Ușor de montat și de acționat,

aparatul prezintă, pe lingă o mai mare precizie, avantajul simplificării și accelerării operațiilor. în comparație cu aparatele clasice similare.
pisici pripășite au năpădit arhivele și atelierele de reparații.

• ANIMALE DE PRI
PAS. Municipalitățile a 41 de mari orașe din S.U.A. cheltuiesc anual 14 milioane de dolari pentru stîrpirea pisicilor și ciinilor sălbăticiți, după ce au fost a- bandonați de stăpînii totalul de circa 27 de pisici cite există Unite, un număr totîmpărtășesc această soartă, ultima vreme, la proliferarea felinelor sălbăticite a căpătat chiar proporții îngrijorătoare. în subsolurile sediului O.N.U., de pildă, sutele de

lor. Din milioane In Statele mai mare în New York,

• UN YETI AFRI
CAN? încurajată de relatări ale unor localnici și in ciuda scepticismului oamenilor de știință, cercetătoarea franceză Jacqueline Roumeguerre Eber- hady și-a anunțat intenția de a porni în căutarea „omului pădurii". ființă primitivă asemănătoare omului care, pasămite, ar trăi în jungla kenyană. Cercetătoarea se bizuie pe declarații ale unor persoane care pretind a fi văzut misterioasa ființă. Din clasificarea mărturiilor rezultă cinci tipuri diferite de asemenea „oameni ai pădurii", printre care un tip de „uriaș blond".
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UN DEZIDERAT LA SESIUNEA 

CONFERINȚEI GENERALE A UNESCO

Acces larg tuturor popoarelor 
la realizările științei și culturiiPARIS 27 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor sesiunii a XX-a a Conferinței generale a UNESCO, directorul general al organizației, Amadou Mahtar M’Bow, a prezentat raportul asupra activității desfășurate de UNESCO în ultimii doi ani și a direcțiilor și programelor de acțiune pentru anii 1979—1980. Au fost evidențiate căile și mijloacele de acțiune pentru creșterea rolului UNESCO in întărirea păcii și dezvoltarea cooperării internaționale, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la înfăptuirea dezarmării, lichidarea subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice internaționale, accesul larg al tuturor popoarelor la realizările științei și culturii, democratizarea invățămîntului, a sistemului de informare în masă. A fost prezentat, totodată, un amplu program de acțiuni vizînd o participare
În favoarea creării unor zone denuclearizate 

în Africa și Orientul Mijlociu
Dezbaterile din Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.UNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — în Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra importantului grup de probleme privind încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării. Paralel cu exprimarea preocupării crescînde a guvernelor lor în legătură cu parametrii pe care i-a atins cursa cantitativă șl calitativă a înarmărilor, majoritatea covirșitoare a delegaților care au luat cuvîntul au evidențiat necesitatea urgentă de a se transpune In viață hotărîrile O.N.U., în special cele ale sesiunii speciale din acest an a Adunării Generale consacrate dezarmării, prin adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd în domeniul nuclear. în discursul său. reprezentantul R.S.S. Bieloruse a evidențiat pericolul pe care îl reprezintă punerea la punct a unor noi tipuri de sisteme de arme nucleare și s-a pronunțat pentru adoptarea de măsuri concrete de dezarmare nucleară.în intervențiile rostite în comitet, reprezentanții Noii Zeelande, Norve

Președintele S.U.A. dezaprobă hotărîrea guvernului israelian 
de a consolida așezările din teritoriile arabe ocupateTEL AVIV 27 (Agerpres). — Primul ministru Menahem Begin a a- nunțat hotărîrea Israelului de a instala un număr suplimentar de locuitori israelieni în așezările create în teritoriile arabe Cisiordania și Gaza, o- cupate în războiul din 1967. într-o cuvîntare rostită la o adunare a sim- patizanților partidului Likud, de gu- vernămînt, Begin a afirmat : „La Camp David i-am spus președintelui Carter că, în următoarele trei luni, noi vom adăuga sute de familii la populația așezărilor israeliene existente în Iudeea și Samaria".WASHINGTON 27 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Hodding Carter, a declarat că președintele S.U.A. a trimis, prin canale diplomatice, primului ministru al Israelului un mesaj în care își exprimă dezaprobarea în legătură cu hotărîrea acestuia de a Instala noi familii israeliene în așezările create în Cisiordania și Gaza.

PORTUGALIA

în căutarea unei formule 
de soluționare a crizei guvernamentaleLISABONA 27 (Agerpres). — Premierul desemnat al Portugaliei, Carlos Mota Pinto, va începe luni consultările cu reprezentanții partidelor politice in vederea formării noului guvern portughez, anunță agenția AN OP.între timp, Carlos Mota Pinto s-a întîlnit cu premierul demisionar, Alfredo Nobre da Costa, împreună cu care a analizat situația actuală în diferite sectoare de activitate guvernamentală. Totodată, el s-a întîlnit cu

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

s. u- a. : Situația economică
si perspectiva alegerilor parțialeProgramul televiziunii se Întrerupe brusc și pe ecran apare o figură jovială care invită pe telespectatori să-1 aleagă drept guvernator pe Carey, membru al partidului democrat — dacă vor ca statul New York să prospere. După scurt timp, ecranul televizorului îl prezintă pe republicanul Duryea ; acesta, în citeva cuvinte, asigură pe alegători că mai bun guvernator ca el n-a fost și nu va mai fi....Este doar un aspect marginal al campaniei electorale desfășurate în vederea alegerilor parțiale de luna viitoare din S.U.A., cînd urmează să se reînnoiască o treime din componența Senatului și toți cei 435 membri ai Camerei Reprezentanților. Cu cît se apropie data scrutinului (7 noiembrie), cu atît campania electorală ia proporții. Deși parțiale, alegerile au totuși o importantă deosebită pentru descifrarea evoluțiilor din viața politică americană la jumătatea mandatului prezidențial și cu doi ani înainte de alegerile pentru desemnarea șefului statului american, întrebarea pe care și-o pune ziarul „New York Post" (acesta fiind, de altfel, singurul dintre marile coti- diane newyorkeze care apare la ora actuală, celelalte fiind in grevă de mai multe săptămlni) este următoarea : vor fi viitoarea Cameră a Reprezentanților și viitorul Senat mai înclinate spre colaborare cu puterea executivă ? 

mai activă și directă a UNESCO, ca organizație specializată a O.N.U.. la soluționarea problemelor din domeniile specifice de preocupări ale acestei organizații.
★Șeful delegației române la Conferința generală, Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, a avut o întrevedere cu Amadou Mahtar M’Bow, director general al UNESCO. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri asupra problemelor aflate pe agenda de lucru a sesiunii Conferinței generale, au fost evidențiate contribuția activă a României la realizarea acțiunilor și programelor ce au loc sub egida UNESCO, precum și posibilitățile largi de amplificare a cooperării și conlucrării între țara noastră și această organizație specializată a O.N.U.

giei, Nepalului și Sri Lankăi au subliniat necesitatea ca în ansamblul tratativelor de dezarmare să se acorde prioritate eliminării pericolului atomic, prin adoptarea unor măsuri efective de dezarmare nucleară.Pronunțîndu-se pentru oprirea cursei înarmărilor și depășirea impasului în care se află tratativele de dezarmare, reprezentanții Irakului, Siriei, Iordaniei, Tunisiei, Kenyei, Nigeriei și ai altor state africane și arabe s-au referit la pericolul pe care îl prezintă eventualul acces al regimului rasist de la Pretoria la arma nucleară. Ei au cerut adoptarea de măsuri care să împiedice fabricarea de către R.S.A. a armei atomice, declarîndu-se, în acest sens, pentru încetarea cooperării unor state occidentale și companii multinaționale cu regimul sud-african în domeniul nuclear. La rîndul său, reprezentantul Kenyei a subliniat marca importanță pe care ar avea-o crearea unor zone denuclearizate în Africa și în Orientul Mijlociu.

Vineri a avut loc la Washington o întrevedere între secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, și ministrul Israelian de externe, Moshe Dayan, revenit în capitala americană împreună cu ministrul apărării, Ezer Weizman. Vance a reafirmat cu acest prilej opoziția Statelor Unite față de proiectul Israelului privind întărirea așezărilor israeliene din zona malului occidental al Iordanului.
★Consilierul juridic al delegației egiptene, Usama Al Baz, a declarat vineri că decizia guvernului israelian de a Întări așezările de pe malul occidental al Iordaniei constituie „o evoluție negativă, foarte gravă".WASHINGTON 27 (Agerpres). — Regele Arabiei Saudite, Khalid ibn Abdul Aziz, a sosit vineri la Washington, pentru convorbiri cu președintele S.U.A., Jimmy Carter. Suveranul saudit a fost internat într-un spital din Cleveland (statul Ohio), unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, la 3 octombrie.

Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez, cu care a examinat probleme referitoare la formarea noului cabinet și la participarea unor membri ai P.S. la guvern. Mario Soares a reafirmat poziția partidului său de a nu crea obstacole actualei formule de soluționare a crizei ; el a precizat, totodată. că noul cabinet are șanșa de a se menține pînă in anul 1980, cînd ar urma să aibă loc alegeri legislative.

Așa cum este știut, în fosta Cameră, majoritatea aparținea partidului democrat, partid căruia aparține și actualul președinte. Cu toate acestea, „intre Casa Albă fi Capitol HUI (sediul Congresului) au fost nume
roase confruntări" — scrie revista „New Republic".Exemple elocvente în această direcție citează revista „Newsweek". Astfel, programul energetic prezentat de șeful executivului, care urmărea economisirea, conservarea și diversificarea surselor de energie, a fost adoptat de cele două camere ale Congresului abia după 18 luni și într-o formă care „se deosebește radical de ceea ce ceruse președintele".Aprobarea unui alt proiect prezidențial — „tax bill" — menit să contribuie la reducerea unor categorii de impozite, inclusiv ale persoanelor cu venituri mici și mijlocii — a necesitat mai bine de nouă luni. în final, proiectul arată cu totul altfel decît la început, astfel îneît senatorul Edward Kennedy declara că acum 
„dezavantajează serios pe cei săraci 
in favoarea celor bogați". Potrivit bill-ului în noua formă, anul viitor impozitele pentru americanii cu venituri medii vor crește cu 744 milioane dolari, în timp ce pentru 1,4 la sută din contribuabili, care au venituri de peste 50 000 dolari anual, impozitele vor fi reduse cu 1,6 miliarde dolari.Campania electorală reliefează nu

Sprijin deplin luptei drepte a poporului 
namibian pentru libertate și independență

Lucrările Consiliului O.N.U. pentru NamibiaNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).— De la trimisul special : Cu prilejul „Săptămînii de solidaritate cu poporul namibian și cu Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)", Consiliul O.N.U. pentru Namibia a ținut vineri o ședință festivă, în cadrul căreia vorbitorii au exprimat sprijinul deplin acordat de țările respective luptei desfășurate de poporul namibian și de S.W.A.P.O. pentru asigurarea dreptului la autodeterminare, la libertate și independență. Totodată, au fost condamnate manevrele regimului rasist de la Pretoria de a împiedica obținerea unei independențe reale de către Namibia.Problema Namibiei urmează să fie discutată la începutul lunii viitoare în plenul Adunării Generale a O.N.U. în pregătirea acestor dezbateri. Consiliul O.N.U. pentru Namibia, din care face parte și România, a aprobat raportul său anual. în care recomandă Adunării Generale ca. în urma refuzului Africii de Sud de a respecta rezoluțiile O.N.U. privitoare Ia Namibia, Consiliul de Securitate să se întrunească de urgentă pentru a lua măsuri efective împotriva a- cesteia. Consiliul cere instituirea de sancțiuni împotriva Africii de Sud, inclusiv a embargoului comercial, asupra livrărilor de petrol și de arme.Raportul reafirmă dreptul poporului namibian la autodeterminare, libertate și independentă, la proclamarea unei Namibii unite, Incluzînd Walvis Bay, precum și legitimitatea
Ședința Seimului R. P. PoloneVARȘOVIA 27 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc o ședință a Seimului R.P. Polone, la lucrările căreia au luat parte Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., și alți oonducători de partid și de stat.Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, a prezentat o informare privind măsurile adoptate de guvern in vederea creșterii rolului științei în dezvoltarea cconomico-socială a țării. Vorbitorul a subliniat dezvoltarea dinamică a științei poloneze, mai ales după Congresele al VI-lea și al VII-lea ale P.M.U.P., precum și creșterea numărului de cadre științifice. El a relevat, totodată, că numărul tehnologiilor

agențiile de presă transmit:
Convorbiri româno-bul- 

gOI6. General-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care. însoțit de o delegație militară, efectuează o vizită oficială de prietenie în Bulgaria, a avut, vineri, la Sofia, convorbiri cu ministrul bulgar al apărării populare, general de armată Dobri Djurov. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
Convenție consulară 

româno-cinriotă. Vineri s’au semnat la Nicosia convenția consulară între Republica Socialistă România și Republica Cipru, precum și programul de aplicare a Acordului de colaborare culturală între guvernele celor două țări. Din partea română, documentele au fost semnate de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea cipriotă de Andreas Patsali- des, membru al guvernului.
Cooperară în domsnrâl 

pescuitului. La Ministerul Afacerilor Externe al Canadei a avut loc ceremonia semnării unei convenții asupra cooperării multilaterale în domeniul pescuitului în Atlanticul de nord-vest. Convenția a fost semnată de 17 state. printre care și România.
0 hofârîre n C.C. d P.C. 

din Eelgîa.In baza unei hotăriri a Comitetului Central al P.C. din Belgia, congresul partidului, convocat inițial pentru 15 decembrie a.c., a fost amînat, avînd în vedere situația politică din țară.

numai existența unor dispute între Casa Albă și Congres, ci și numeroase alte aspecte, în special de ordin economic și social. în acest context se înscriu datele oficiale care arată o creștere a producției industriale în septembrie de 0,5 la sută, însoțită de o oarecare temperare a creșterii preturilor și șomajului. De altfel, ca o ilustrare a preocupării deosebite a autorităților americane pentru această din urmă problemă, vineri s-a a- nunțat că președintele S.U.A., Jimmy Carter, a semnat legea Humphrey — Hawkins, privind combaterea șomajului ; în virtutea acestei legi, șomajul ar urma să fie redus de la 6 la sută, cît e în prezent, la 4 la sută, pînă in 1983. în schimb, dolarul nu „se simte deloc bine“ — după expresia revistei „U. S. News and World Report". Pe piața monetară internațională, dolarul a înregistrat, chiar zilele acestea, noi scăderi față de marca vest-germană și de yenul japonez (1.77 mărci vest-germane și, respectiv, 180 yeni pentru un dolar).Persistența fenomenului inflaționist a determinat de altfel hotărîrea președintelui Carter de a face cunoscute detaliile unui nou program de combatere a inflației, fenomen care afectează atît de serios viața economică.
N. PLOPEANU

New York 

luptei sale, cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție, împotriva ocupării ilegale a țării. De asemenea. se condamnă manevrele Africii de Sud și se cere comunității internaționale să nu recunoască sau să coopereze cu eventualul regim pe care administrația ilegală sud-afri- cană l-ar impune Namibiei. După ce reafirmă că S.W.A.P.O. este singurul reprezentant autentic al poporului namibian, raportul cere tuturor statelor membre ale O.N.U. să acorde acestei organizații sprijinul necesar în lupta sa pentru înfăptuirea independenței șl unității naționale, într-o Namibie liberă.Odată cu raportul anual, consiliul a aprobat și recomandările prezentate de reprezentantul țării noastre. Petre Vlăsceanu. In calitate de raportor al Fondului Națiunilor Unite pentru Namibia, care vor fi înaintate Adunării Generale. Recomandările cuprind o serie de măsuri și acțiuni de extindere a programelor de asistență pentru namibieni, precum și măsuri de înfăptuire a programului de dezvoltare națională a Namibiei. în acest sens s-au pronunțat președintele Adunării Generale, Inda- lecio Liewno, si secretarul general a) O.N.U., Kurt Waldheim, care au subliniat angajamentul luat de Națiunile Unite de a pune capăt ocupării ilegale de către Africa de Sud a teritoriului namibian și de a transfera puterea poporului Namibiei, pentru ca acesta să hotărască singur soarta sa.
poloneze de prim rang, exportul de gindire tehnică, precum și rezultatele aplicării cuceririlor științei și tehnicii pentru creșterea eficienței economiei și sporirea participării Poloniei la diviziunea internațională a muncii continuă să rămină nesatisfăcătoare.Vorbitorul a prezentat apoi sarcinile științei în ce privește amplificarea bazei de materii prime pentru dezvoltarea energeticii, modernizarea producției, automatizarea, ca și în alte domenii ale economiei naționale. El a subliniat îndeosebi necesitatea legării într-o măsură tot mai mare a cercetărilor științifice de planurile de investiții și de alte domenii economice importante.

In capitala U.R.S.S. BU avut loc vineri convorbiri între președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, și președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Gyorgy Lazar. Au fost examinate problemele adîncirii colaborării economice sovieto-ungare.
Vizita în Malayezia. La Kuala Lumpur au avut loc convorbiri între primul ministru al .Malaye- ziei, Datuk Hussein Onn, și Fam Van Dong, primul ministru al Guvernului R.S. Vietnam, aflat în vizită oficială în Malayezia. Au fost examinate posibilitățile de extindere a legăturilor pe diverse planuri dintre cele două țări.
Acțiuni ce contravin as

pirațiilor poporului coreean. După cum transmite agenția A.C.T.C., secretariatul Comitetului pentru reu- nificarea pașnică a patriei din R.P.D. Coreeană a dat publicității un document prin care condamnă autoritățile din Coreea de Sud, care în ultima vreme au achiziționat cantități masive de rachete, avioane de vî- nătoare moderne, tancuri și nave de război. O asemenea activitate — se spun A în document — contravine aspirațiilor întregii națiuni coreene pentru realizarea reunificării pașnice și independente a patriei.
Conferință. La Bolo’na au început lucrările primei conferințe naționale a comuniștilor italieni participant! la organele puterii în regiuni, provincii și orașe din Italia. Peste 56 la sută din populația Italiei trăiește în orașe, provincii și regiuni administrate nemijlocit de comuniști sau de coaliții in componența cărora intră și membri ai P.C.I.
Noul guvern belgianal lul Paul Van Den Boeynants a obținut votul de încredere al Camerei Depu- taților. Reamintim că principalele partide ale țării sînt reunite in coaliția guvernamentală. Misiunea principală a noului guvern este de a pregăti lista articolelor din Constituție ce urmează a fi revizuite în vederea federalizării țării.

Abătut asupra arhipelagului filipinez, taifunul „Rita", cea mai puternică fur
tună tropicală care a fost înregistrată in această țară in ultimii ani, s-a în
dreptat spre partea continentală a Asiei. Taifunul a provocat, in Filipine, 
grave inundații, distrugerea a sute de locuințe, trebuind, totodată, să fie eva
cuate mii de persoane. Activitatea in capitala țării, Manila, aflată pe direcția de 
deplasare a taifunului, a fost in bună parte paralizată. Aprovizionarea cu 
energie electrică a fost întreruptă, fcolile și instituțiile au rămas închise. în imagine : locuitori dintr-o suburbie a Manilei făcind eforturi pentru salvarea 

bunurilor din clădirile inundate

întrevederi 
româno-somalezeMOGADISCIO 27 (Agerpres). — Delegația P.C.R., condusă de tovarășul Ilie Cîșu, membru al C.G. al P.C.R., adjunct al ministrului muncii, care, la invitația C.C. al Partidului Revoluționar Socialist Somalez, a participat la manifestările consacrate celei de-a IX-a aniversări a revoluției, Ziua națională a Republicii Democratice Somalia, a avut întrevederi și convorbiri cu Ahmed Mohamed Farah, membru al C.C. și șef al Biroului de relații externe al C.C. al P.R.S.S., Ahmed Askir Bootan, ministrul culturii și învățămîntului superior, Yusuf Aii Osman, ministrul zootehniei, Yusuf Aii Aburnas, primarul orașului Mogadiscio, Warsame Farah, președintele Asociației de prietenie cu alte țări, șl Abdirahman Aldid, președintele Departamentului de cercetare in domeniul științelor sociale, membri al Comitetului Central al P.R.S.S. Totodată, delegația P.C.R. a vizitat unele obiective de Interes economic- și social-cultural din Mogadiscio, din alte orașe ale acestei țări.
Simpozion privind cooperarea 

economică, industrială și tehnică 
dintre România și R. F. Germania 

BONN 27 (Agerpres). — In aula U- 
niversității din Gottingen s-au des
chis lucrările, simpozionului interna
tional privind cooperarea economică, 
industrială și tehnică dintre Repu
blica Socialistă România fi R. F. Ger
mania, organizat cu concursul Insti
tutului de drept international, cate
dra de drept economic a Universită
ții din Gottingen și Institutul dună
rean european de la Viena. Participă 
aproximativ 100 de reprezentanți ai 
industriei, finanțelor, camerelor de 
comerț și industrie, ministerelor fe
derale de resort, institutelor de cer
cetări economice din R.F. Germania, 
ai industriei și finanțelor din Elveția, 
Austria fi Olanda, ai Comisiei C.E.E., 
membri ai corpului diplomatic acredi
tat la Bonn. Sint prezențl, de aseme
nea, specialifti din România fi mem
bri ai Ambasadei române.

întrevederi chino-mexi- 
CUne. Hua Kuo_fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat ăl R. P. Chineze, și Jose Lopez Portillo, președintele Mexicului, aflat în vizită la Pekin, au avut vineri o convorbire, transmit^ agenția China Nouă. în aceeași zi au fost semnate acordurile intervenite intre guvernele celor două țări în domeniul cultural și al cooperării pe plan turistic.

Succes al laburiștilor în 
alegerih parțiale. In circum- scripția electorală Pontefract, din nordul Angliei, unde au avut loc alegeri parlamentare parțiale, victoria a revenit, cum se sconta, candidatului laburist. Tot un candidat laburist a obținut victoria și în cea de-a doua circumscripție în care a avut loc un scrutin parțial — Berwick și East Lothian, din Scoția. Prin acest succes, partidul laburist a reușit să evite deteriorarea poziției sale minoritare în Camera Comunelor.

Consultări în problema preșului petrolului. Ministrul saudit al petrolului, șeicul Ahmed Zaki Yamani, aflat în vizită la Caracas, a declarat că în cursul convorbirilor purtate cu omologul său venezuelean. Valentin Hernandez, și apoi cu șeful statului, președintele Carlos Andres Perez, s-a realizat „un acord complet" privind prețul petrolului. Această chestiune constituie, cum se știe, obiectul reuniunii Organizației țărilor exportatoare de petrol, programată în decembrie, la Doha. Potrivit observatorilor, partea saudită și cea venezueleană au convenit să adopte o poziție moderată în problema sporirii prețului la țiței. In prezent, barilul de țiței se vinde pe piața mondială la 12,70 dolari.
Candidates admisă. RS- Vietnam a devenit cel de-al optulea membru al Asociației țărilor producătoare de cauciuc natural, a anunțat secretariatul acestei organizații ia Kuala Lumpur, Ceilalți membri ai asociației sint Malayezia, Indonezia,

A 60-a aniversare a Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist
• Salutul adresat de C.C. al P.C.U.S. • Adunarea solemnă de la 

MoscovaMOSCOVA 27 — Corespondentul Agerpres transmite : Vineri a fost sărbătorită la Moscova cea de-a 60-a aniversare a Uniunii Tineretului Comunist Leninist (U.T.C.L.) din U.R.S.S.Comitetul Central al P.C.U.S. a a- dresat un salut comsomoliștilor, întregului tineret sovietic. Salutul evocă drumul eroic parcurs de Comsomol sub conducerea partidului comunișt, reliefează activitatea desfășurată de tineretul sovietic în vederea transpunerii în viață a hotărîrilor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.Cu acest prilej, în sala Palatului Congreselor din Kremlin a avut loc o adunare solemnă. în cadrul adunării, L.I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat conducerii U.T.C.L. Steagul roșu-memorial al C.C. al P.C.U.S., după care a luat cuvîntul B. N. Pastuhov, prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.La adunare a participat delegația Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.în aceeași zi, delegația Uniunii Tineretului Comunist din țara noastră a luat parte la un miting al priete
Pentru instaurarea unei noi ordini

economice internaționale
R

Comunicat la încheierea convorbirilor dintre președinții Rf 
blicii Populare Angola și Republicii Capului VerdeLUANDA 27 (Agerpres). — Republica Populară Angola și Republica Capului Verde și-au reafirmat dorința de a consolida relațiile de prietenie și colaborare — se relevă în comunicatul comun, semnat la încheierea vizitei pe care a întreprins-o la Luanda Aristides Pereira, secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, președintele Republicii Capului Verde. Ana- lizînd situația din Africa, cei doi șefi de stat au subliniat faptul că exis

■ ISIEilIIHlEI

Trupe invadatoare ale regimului rasist de la Salisbury au atacat, în Zambia, așezări de refugiați Zimbabwe, provocind moartea a numeroase persoane nevinovateThailanda, Sri Lanka, Singapore, India și Papua-Noua Guinee, care, împreună, realizează 75 la sută din producția mondială de cauciuc.
Schimb de opinii. Pre- ședintele Franței, Valăry Giscard d’Estaing, l-a primit, vineri, pe ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, care se află într-o vizită oficială la Paris. Au fost examinate perspectivele dezvoltării colaborării dintre Uniunea Sovietică și Franța și s-a procedat la un schimb de opinii în probleme de interes reciproc ale vieții internaționale.
Scumpirea vieții în ță

rile Pieței comune. Date sta- tistiCe publicate la Bruxelles de serviciul de resort al C.E.E. arată că pe ansamblul celor nouă țări membre ale Pieței comune prețurile produselor alimentare și ale diferitelor articole de larg consum au crescut, în medie, în ultimele 12 luni, cu peste 7 la sută. în Marea Britanie, creșterea a fost de 7,8 la sută, în Danemarca — de 9 la sută, în Italia — de 11 la sută.
Moment preelectoral bra

zilian. Aproximativ 44 milioane de brazilieni se vor prezenta la urne, la 15 noiembrie. în cadrul alegerilor legislative consacrate reînnoirii Camerei deputaților federali (camera inferioară a parlamentului) și a unei treimi din mandatele senatoriale, precum și desemnării membrilor adunărilor provinciale.
Poluarea în eșantioane, în cadrul unui simpozion internațional consacrat problematicii mediului înconjurător, organizat în Berlinul

Eradicarea variolei
— un succes al O.M.S.
Organizația Mondială a Sănă

tății a marcat, la sediile sale din 
New York fi Geneva, împlinirea 
unui an de la ultimul caz de va
riolă, înregistrat in Somalia. A- 
ceastă gravă maladie, care in 
trecut afecta anual cam 2,5 mi
lioane de oameni, poate fi con
siderată ca virtual eradicată.

Campania de eradicare a va
riolei a fost inițiată de O.M.S., 
in 1967. Programul a costat 300 
milioane dolari, fiind din acest 
punct de vedere cel mai puțin 
costisitor dintre acțiunile simi
lare lansate împotriva altor boli 
pe plan mondial. O.M.S. a pro
pus ca fondurile economisite in 
cadrul campaniei antivariolă să 
fie utilizate, intre altele, în 
scopul imunizării copiilor împo
triva unor maladii precum ence
falita, difteria, tetanosul, polio
mielita, tuberculoza. 

niei dintre tineretul sovietic și tineretul român, organizat la întreprinderea textilă „I. N. Akimov", din raionul Kupavin, regiunea Moscova.Cu această ocazie, tovarășul Ion Traian Ștefănescu a transmis Uniunii Tineretului Comunist Leninist, tineretului sovietic călduroase felicitări în legătură cu jubileul Comsomolului, precum și sincere urări de noi și mari succese în îndeplinirea hotărârilor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., in edificarea societății comuniste în U.R.S.S. Vorbitorul a înfățișat preocupările tineretului român, ale organizației sale revoluționare în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. A fost exprimată convingerea că relațiile de strinsă prietenie dintre Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Tineretului Comunist Leninist, dintre tineretul român și tineretul sovietic se vor dezvolta și întări continuu, în spiritul legăturilor tradiționale de prietenie și solidaritate dintre partidele, țările și popoarele noastre, al convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușeșcu și Leonid Ilici Brejnev.

tența regimurilor rasiste reprezintă un grav pericol pentru pacea, securitatea și progresul pe acest continent. Totodată, ei au condamnat acțiunile imperialiste vizind subminarea regimurilor progresiste din Africa și a mișcărilor de eliberare națională.Cei doi președinți și-au exprimat dorința de a contribui la întărirea mișcării țărilor nealiniate și s-au pronunțat pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

occidental, a fost prezentată propunerea de constituire a unei „bănci mondiale" pentru eșantioane de sol, apă și produse afectate de agenți poluanți. O astfel de instituție ar fi utilă pentru studii comparative asupra gradului de infestare a mediului în diverse regiuni ale lumii, înlesnind, totodată, coordonarea pe plan internațional a eforturilor de combatere a poluării.
Șapte organizații sindi

cale din Chile, ^ivate ia 20 octombrie de autorități sub acuzația de „asociere ilicită și orientare marxistă", au anunțat că vor continua lupta pentru satisfacerea revendicărilor oamenilor muncii. Dizolvarea a- cestor organizații - ■ se spune intr-t; r comunicat dat publicității la Santiag, de Chile — nu poate pune capăt luptei a peste 500 000 de oameni ai muncii afiliați la ele, care vor continua să activeze pentru satisfacerea revendicărilor lor și pentru consolidarea unității sindicale din țară.
Reuniune Interpol. La Clu- dad de Panama au luat sfîrșit joi lucrările celei de-a 47-a Adunări generale a Interpolului. Au participat delegații din 125 de țări, între care și România. Documentele aprobate la actuala sesiune se referă la combaterea traficului și consumului de droguri, întărirea măsurilor de prevenire a pirateriei aeriene etc.
Atacuri teroriste Ia Roma.Nouă obiective din Roma — printre care o centrală electrică, o expoziție de automobile, o librărie, două sedii ale democrat-creștinilor — au fost atacate cu bombe artizanale in noaptea de joi spre vineri de către membri al unor organizații teroriste.

NICARAGUA

Forțele democratice 
cer demisia 

dictatorului SomozaMANAGUA 27 (Agerpres). — Frontul Amplu Opoziționist din Nicaragua, care grupează organizații politice și sindicale democratice, precum și personalități din opoziție cu vederi progresiste, a cerut oficial dictatorului Anastasio Somoza să cedeze puterea. Cererea este cuprinsă într-un „plan de guvemămînt" al frontului, dat publicității la Managua și transmis șefului statului și Comisiei internaționale de mediere, care, sub patronajul O.S.A., încearcă găsirea unei soluții pentru criza politică din țară. Documentul reclamă retragerea imediată a clanului Somoza de la putere, propunînd constituirea unui guvern provizoriu cu misiunea de a crea condiții pentru o soluție „veritabilă și efectivă" a conflictului care persistă între autorități și forțele democratice din opoziție.
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