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Azi „ZIUA RECOLTEI"
SĂRBĂTOAREA ROADELOR HĂRNICIEI, 

a muncii spornice pentru bunăstarea poporului
Devenită sărbătoare tradițională a întregii ■țărănimi, a întregului popor, „Ziua recoltei" se desfășoară sub semnul înaltei prețuiri pe care partidul și statul nostru o acordă muncii harnice a lucrătorilor de pe ogoare, strădaniilor lor de a spori neîncetat producția agricolă a țării. Este un prilej pentru milioanele de locuitori de la sate de a raporta conducerii partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, succesele obținute în acest al treilea an al cincinalului. de a-și reafirma hotărîrea nestrămutată de a înfăptui neabătut politica partidului de dezvoltare intensivă și modernizare continuă a agriculturii — ramură de bază a economiei noastre — de a-și spori și mai mult contribuția la creșterea avuției naționale.In acest an, „Ziua recoltei" are o semnificație aparte, deoarece ea marchează trece

rea în a doua parte a cincinalului cu un bilanț rodnic în realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului. Sărbătorim această zi cu bucuria pentru rezultatele obținute in acest an, dar totodată în atmosfera de fermă hotărîre pentru a aduna mai repede în marele hambar al țării toate roadele acestei toamne, pentru a pune temelii solide recoltelor viitoare. Mai sînt de strîns mari cantități de porumb, de sfeclă de zahăr și Soia, mai este de semănat grîul pe mari suprafețe. De asemenea, mai sînt de transportat și depozitat mari cantități de produse, de însilozat multe furaje și de efectuat arături de toamnă pe milioane de hectare. Toate a- cestea conferă „Zilei recoltei" din acest an un pronunțat caracter de lucru.Trecerea în revistă a rezultatelor obținu

te arată că rodul cel mai prețios al agriculturii noastre socialiste îl constituie experiența unităților fruntașe — care ilustrează din plin marile rezerve de care dispunem pentru creșterea randamentelor la hectar. pentru sporirea producțiilor animaliere.Stă în puterea oamenilor muncii de la sate, a tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură ca, prin munca lor neprecupețită și plină de dăruire pentru a pune mai intens în valoare condițiile și posibilitățile de care dispun, mijloacele științei și tehnicii moderne, să se ridice la nivelul unităților fruntașe, să sporească și mai mult producțiile. să-și îndeplinească cu cinste sarcinile de mare răspundere ce le revin in a- cest cincinal, cu conștiința că astfel contribuie la progresul necontenit și prosperitatea întregii țări, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor.

Interviul acordat de tovarășulNicolae Ceaușescuziarului argentinian „Clarin“
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit la 19 octombrie pe Marcos 
Cytrynblum, trimis special al ziarului argentinian „Clarin", căruia i-a 
acordat următorul interviu :

In județele Arad si Prahova s-au încheiat însămîntările 
de toamnăOamenii muncii din agricultura județului Arad — români, maghiari, germani și de alte naționalități — folosind fiecare oră bună de lucru, au încheiat însămințările de toamnă pe întreaga suprafață planificată, din care griul și secara reprezintă 79 000 hectare.în telegrama adresată cu acest pri

lej tovarășului Nicolae Ceaușescu. de Comitetul județean de partid, și Consiliul popular județean Arad, se spune : Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom valorifica la întregul potențial baza tehnico-materială cu care sîn- tem înzestrați, capacitatea și priceperea lucrătorilor ogoarelor, pentru a face ca pămîntul mănos al acestor meleaguri să rodească mai mult și mai îmbelșugat, contribuind, în acest

fel, la binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste.Oamenii muncii din agricultura județului Prahova au reușit să încheie semănatul culturilor agricole de toamnă pe toată suprafața planificată.In telegrama trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid, se spune :Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile, vom folosi întreaga noastră capacitate și putere de muncă in scopul valorificării mai bune a pă- mintului și creșterii necontenite a producției agricole, cu convingerea că astfel ne aducem contribuția la îmbunătățirea nivelului de trai al poporului, la înflorirea patriei noastre.
Moment inaugural ia Combinatul de utilaj greu 

din Ciuj-Napoca
PRIMA CAPACITATE A INTRAT IN FUNCȚIUNE 

CU DOUA LUNI ÎN AVANSLa Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca — unul dintre cele mai mari și importante obiective de investiții ale industriei constructoare de mașini din actualul cincinal — a intrat in funcțiune, cu peste două luni mai devreme, prima capacitate, de producție : hala de utilaj tehnologic pentru sectoare calde. Pină la finele anului, în hală se vor realiza o producție de 400 tone utilaj metalurgic și 800 tone confecții metalice, necesare marilor investiții din ramura metalurgiei și construcțiilor de mașini.— întregul colectiv de constructori li montori, români și maghiari, de

pe acest șantier — ne spunea ing. Iosif Vereșezan, șeful șantierului, este puternic mobilizat pentru realizarea celorlalte obiective ale combinatului. astfel ca această mare cetate constructoare de mașini să intre in funcțiune inainte de termen. Realizăm cu succes programele îmbunătățite de organizare a muncii in două schimburi prelungite la lucrările de terasamente, betoane și la aprovizionarea cu prefabricatele necesare montajului. Urmărim permanent creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor și menținerea unui indice de schimb de 2,2—2,5 al utilajelor de construcții. (Al. Mureșan).

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, astăzi va avea loc în municipiul 
Pitești adunarea populară organizată cu 
prilejul „Zilei recoltei11.

Posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct această manifestare 
în jurul orei 11,30.

TOAMNĂ ROMÂNEASCĂ
Trăim în anotimpul semințelor din palme 
Care își știu destinul și oamenii stăpîni 
Peste preacuvîntate, lucide lunci și calme 
Coiine veșnicite de gustul caldei pîini.

Trăim în anotimpul culesului și drept, 
Ca niciodată, azi, ale tuturor sînt toate — 
De la-nțe!esul gliei, la Omul înțelept, 
li stau de veghe țării recoltele bogate.

Noi semănăm sămînța, noi îi culegem rodul ! 
Chiar dacă mușcă vînturi, de gheață uneori, 
Invăluiți cu vremea, ne dăruim cu totul 
Ideii de-a fi ctitori acestor limpezi zori.

Prea multe ierni și toamne, și primăveri și veri 
Ne-au chinuit în suflet și-n bărăganezgrîul.
Să însutim, prieteni, eternele averi 
Pînă ajung de aur și muntele și rîul.

Acum e iarăși toamnă sub fruntea țării trează, 
O primăvară clară poartă sămînța-n ea.
Partidul, drept și teafăr, ca soarele-n amiază 
Ne luminează calea cu dreaptă calea sa.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum ați putea aprecia 
relațiile româno-argentiniene in 
prezent și ce perspective s-ar 
putea întrevedea in viitor pen
tru legăturile dintre cele două 
țări 1 Care sînt, după părerea 
domniei voastre, domeniile cele 
mai favorabile pentru coope
rare ?RĂSPUNS : Doresc să menționez cu multă satisfacție că relațiile româno-argentiniene au cunoscut in ultimii ani o dezvoltare continuă. Ele pot fi caracterizate ca bune, atit in ce privește dezvoltarea schimburilor economice, tehnico-științifice și culturale, cit și conlucrarea pe plan internațional a reprezentanților țărilor noastre. Consider că există posibilități de a extinde in mod substanțial în viitorii ani schimburile economice și, în mod deosebit, de a realiza o cooperare in producție, inclusiv pe terțe piețe. De altfel, vizitele în România in acest an a comandantului marinei și a ministrului de externe din Argentina au permis stabilirea de noi perspective in direcția lărgirii colaborării celor două țări.Din acest punct de vedere, aș dori să menționez că, dacă importurile românești din Argentina au crescut substanțial, exporturile noastre sînt din păcate mult mai reduse, ceea ce a creat un dezechilibru destul de serios. Pentru a asigura dezvoltarea largă a colaborării economice este necesar să se realizeze, pe lingă un import corespunzător al României, și un import crescînd de produse românești în Argentina, stabilindu-se astfel o balanță comercială și o balanță de plăți echilibrate.Consider că dezvoltarea României cit și a Argentinei creează condiții pentru un puternic progres al schimburilor economice. Noi dăm o importantă deosebită cooperării in producție, atit bilaterale, cit și pe terțe piețe cu Argentina.De asemenea, este necesar să intensificăm colaborarea in domeniul științei și tehnicii, al culturii, să lărgim schimburile de delegații, de cetățeni ai țărilor noastre. Cred că originea comună a celor două popoare, afinitățile de limbă și cultură, care dau relațiilor româno-argentiniene o semnificație deosebită, sînt de natură să favorizeze intensificarea acestei colaborări.ÎNTREBARE : După termi
narea Conferinței de la Belgrad 
privind securitatea și coopera
rea în Europa, dumneavoastră 
ați remarcat existența unor noi 
complicații intervenite in viața 
internațională ca urmare a ac
centuării tendinței spre o nouă 
reîmpărțire a lumii în zone de 
influențe și dominație. Cum ve
deți această nouă diviziune a 
lumii și ce rol credeți că ar tre
bui să-și asume țările subdez
voltate în fața acestei noi situa
ții ? Care sint orientările gene
rale ale politicii României in 
legătură cu această nouă divi
ziune a,lumii ?RĂSPUNS : într-adevăr, în viata internațională au loc profunde schimbări, modificări radicale în raportul mondial de forțe. în ansamblu, consider că aceste schimbări creează condiții favorabile luptei popoarelor pentru independență, pentru dezvoltare economico-socială de sine stătătoare, pentru afirmarea unor relații noi, de egalitate și respect al independenței și suveranității fiecărei națiuni.în același timp, este evident că dezvoltarea vieții internaționale nu

are loc in condițiile unei ascensiuni rectilinii a forțelor ce se pronunță pentru independență și pace, ci in condițiile unor contradicții destul de ascuțite, ale intensificării tendințelor spre o nouă reîmpărțire a lumii in sfere de influență. Această reîmpărțire are drept scop fie consolidarea pozițiilor de dominație, fie cucerirea a noi poziții în diferite zone ale lumii, folosindu-se în acest scop atit căile economice, cit și căile militare. Se pare că în momentul de față se pune un accent mai mare pe căile economice, dar, din păcate, mai sint state care apelează la forță pentru a-și realiza scopurile. în această situație considerăm necesar ca țările ce fac obiectul acestei reîmpărțiri — am în vedere în general țările în curs de dezvoltare, țările mici și mijlocii — să acționeze cu mai multă hotărîre pentru a-și apăra independența națională, pentru a se opune tendințelor imperialiste și colonialiste de dominație, sub orice formă s-ar manifesta ele. Se impune o acțiune susținută, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare — in strinsă solidaritate cu țările socialiste, cu celelalte forțe progresiste de pretutindeni — pentru apărarea independenței lor și preluarea în propriile miini a bogățiilor naționale, precum și pentru soluționarea problemelor complexe, inclusiv cele ale subdezvoltării și făuririi noii ordini economice internaționale, in folosul fiecărei națiuni.în această privință, România acționează ferm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele. Desigur, acordăm o mare atenție țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, dar extindem relațiile și eu țările capitaliste dezvoltate, pu- nind ferm la baza raporturilor noastre egalitatea în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, neamestecul in treburile interne. Numai pe această bază este posibil .să se realizeze noi progrese in infăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare națiune să se poată dezvolta în mod liber, fără nici un amestec din afară.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
stadiul actual al relațiilor din
tre Est și Vest ? Care sint în 
prezent punctele slabe și forte 
ale procesului de destindere 
mondială ?RĂSPUNS : Relațiile între Est și Vest, sau mai bine zis dintre țările socialiste și țările capitaliste, constituie o latură a vieții internaționale contemporane. Desigur, ele au un rol important în evoluția situației mondiale. Se poate spune că. în momentul de față, aceste relații se concretizează intr-un proces continuu de conlucrare, de căutări în direcția soluționării problemelor mondiale pe baza principiilor coexistenței pașnice. Aceasta a și determinat, de altfel, un anumit curs spre destindere care, din păcate, trebuie să parcurgă ineă o cale lungă pentru a se afirma cu putere și a deveni o caracteristică a vieții internaționale. Contradicțiile de care am vorbit înainte pun. fără îndoială, continuu in primejdie cursul destinderii și colaborării. Dar, așa cum am menționat, problemele complexe ale vieții internaționale privesc nu numai țările socialiste și capitaliste, ci și țările in curs de dezvoltare, care reprezintă, de fapt, marea majoritate a statelor și au un rol important atit în desfășurarea vieții internaționale. cit și în dezvoltarea procesului de destindere, în soluționarea problemelor complexe, in mod demo

cratic. Consolidarea procesului de destindere presupune participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, irt condiții de deplină egalitate, soluționarea problemelor complexe care preocupă omenirea, inclusiv cele legate de subdezvoltare, fără de care e greu de vorbit de stabilitate, de o reală destindere și de pace.ÎNTREBARE : Cum ați putea 
aprecia rezultatele documente
lor de la Helsinki ?RĂSPUNS : Semnarea documentelor de la Helsinki a constituit un factor important in dezvoltarea relațiilor de colaborare și în eforturile pentru securitate in Europa, avind, desigur, implicații in întreaga lume. Din păcate insă, in practică s-a realizat prea puțin din prevederile acestor documente, iar Conferința de la Belgrad s-a Încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare. De aceea, noi considerăm că trebuie intensificate eforturile tuturor statelor participante la Conferința de fa Helsinki în vederea înfăptuirii în viață a acestor documente care constituie un. tot unitar. în acest sens, apreciem că trebuie să se acționeze mai hotărît pentru pregătirea viitoarei reuniuni ce va avea loc la Madrid, punîndu-se un accent deosebit. pe problemele dezangajării militare, ale dezarmării, care constituie esențialul in realizarea securității și colaborării in Europa și in intreaga lume. ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, ați fost 
șt sinteți unul din principalii 
susținători ăi reglementării pe 
cale pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu. După acor
durile de la Camp David și 
evenimentele ulterioare legate 
de acestea, cum ați caracteriza 
situația din regiunea Orientului 
Mijlociu ?RĂSPUNS : într-adevăr, România s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu pe calea tratativelor pașnice între toate părțile interesate. întotdeauna am considerat că aceasta presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, precum și soluționarea problemei palestiniene pe baza dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la constituirea.unui stat propriu, în același timp, rezolvarea pașnică a conflictului trebuie să ducă la asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă.Desigur, după acordurile de la Camp David situația s-a modificat în mod radical. Trebuie spus că aceste acorduri nu au dus insă la o clarificare a problemelor fundamentale din Orientul Mijlociu — adică a problemei dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la formarea unui stat independent. De aceea, situația continuă să fie Încă foarte complicată.După părerea noastră este necesar să se depună in continuare eforturi in vederea realizării unei reuniuni — fie la Geneva, fie în altă parte — cu participarea .tuturor tarilor și părților interesate, inclusiv a O.E.P., sub egida Națiunilor Unite, care să permită desfășurarea tratativelor in vederea soluționării globală a tuturor problemelor din Orientul Mijlociu Desigur, acordurile dintre Egipt și Israel constituie o parte a unei reglementări globale. Progresul tratativelor in curs trebuie să ducă insă la crearea condițiilor pentru organizarea unei asemenea reuniuni. Numai o reglementare globală care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate in 1967 și la soluționarea pro-

(Continuare în pag. a V-a)

Alexandru BRAD

Din noua arhitectură a orașului Alba lulia

La Alba lulia, sala în care în urmă cu 60 de ani a fost semnat actul Unirii Transilvaniei cu țara căreia îi aparținea de drept și cu întreaga ei ființă — România — a devenit acum sală-muzeu, sală a rememorării și reculegerii istorice. în fiecare zi, sute deoameni, copii, tineri, vîrst- nici, trec pragul somptuoasei clădiri și, dintr-un sentiment de adine respect pentru istoria care a făcut ca visul din-totdeauna al românilor să se împlinească, se descoperă. în austera sală, ecoul pașilor se întrepătrunde cu ecoul de peste decenii al acelui moment solemn, cînd, afară, pe imensul Platou al Romanilor, actul Unirii era urmat, prin urale și aclamații, de cei 100 000 de reprezentanți ai populației din întreaga Transilvanie — era semnat, de fapt prin voința poporului de întregul popor, făuritorul propriei sale istorii.Ieșind din muzeu în urma unui mare grup de copii — șoimi ai patriei și pionieri, aici in acest cadru solemn, adine evocator și angajant, își primiseră cîțiva dintre ei cravatele roșii cu tricolor — i-am urmărit cu privirea, pînă ce s-au despărțit, răs- pîndindu-se pe la casele lor. Acasă, in noile apartamente din orașul nou și cochet (căci oraș poate fi numit acest masiv cartier care a crescut aici in ultimii ani)

desfășurarea benzilor albe ale bulevardelor și aleilor, in arhitectura verde a peluzelor cu flori și arbuști, în semeață construcție a Casei de cul-

„Platoul Romanilor".Și astfel am pătruns în cea mai concretă realitate aevoluției istorice de pe aceste meleaguri. în geometria ingenioasă și colorată a noilor blocuri, in vitrinele largi ale modernelor magazine, în

H 1918-1978
lupta și înfăptuirile unor înaintași care au visat concretul împlinirilor de azi. Platoul Romanilor (nume străvechi, vorbind despre latinitatea

Cind, noaptea, prin ferestrele celor 7 000 de apartamente pătrunde murmurul cîmpiilor, se aude și respirația adincă a celor care, ve-
decenii și zvonul adunării care plămădea imaginea României puternice și înfloritoare ce avea să vină peste timpul ce se făurea atunci.ALBA IU LI A

„E-un cuprins întreg de vetre...
E portretul țârii mele"

tură (palat, acesta ar fi cu- vintul potrivit), în întreaga panoramă a acestei moderne cetăți a civilizației socialiste este prezentă respirația unei istorii noi. legată prin punțile de aur ale muncii și luptei pentru prosperitate și liberă dezvoltare socială de

poporului nostru) păstrează in adincul de sub temelia fascinantelor sale edificii urmele întipărite în lut ale celor 100 000 care au venit aici cu mesajul poporului, pentru unire, pentru unitate națională. 'Și cu visul lor de fericire pentru urmași.

nind de departe, au dormit aici o noapte — pe vastele întinderi licăreau mii de focuri — în așteptarea acelei mari dimineți a 'istoriei noastre. Cind, ziua, prin aceleași ferestre pătrunde zumzetul depărtat al noilor uzine și fabrici, se aude peste

Platoul Romanilor (i s-a mai spus și Cimpul lui Horea — căci locul acesta este al unei lungi și zbuciumate istorii de luptă a românilor pentru eliberare națională și socială), fiind acum unul dintre cele mai frumoase cartiere noi ce s-au construit

în ultimul deceniu, este nu numai locul simbolic al unor confluențe istorice, dar și dovada materială a energiilor creatoare pe care este în măsură să le dezvolte poporul eliberat și unit, condus cu înțelepciune și științifică rigoare de către un partid comunist puternic și clarvăzător.Multe și multe secole, Alba lulia a avut doar strălucirea unor trecute evenimente și simboluri istorice. A trăit clipe de înălțare (încoronarea lui Mihai Viteazul ca domn al unei țări co-a voit să-i cuprindă pe toți românii), a trăit cumplite drame ale oprimării luptei poporului pentru libertate (revoluția condusă de Horea. Cloșca și Cri- șan), a trăit momentul Unirii intr-un singur stat (1 decembrie 1918), dar nici o clipă, pină în acești ani ai noștri, n-a trăit bucuria certitudinilor unei reale și multilaterale dezvoltări economice și sociale. Alba lulia a intrat in era socialistă a României ca modestă urbe, cu o industrie aproape inexistentă, cu o populație restrinsă (la re- censămintul din 1956 orașul număra sub 18 000 de locuitori), trăind doar cu visul unei vieți mai bune. Industria moștenită se constituia dintr-o moară („Iohana"), o făbricuță de încălțăminte („Helia"), o tăbăcărie („Ca- sium“), o fabrică primitivă de spirt, cîteva mici ateliere meșteșugărești.
Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a III-a)
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FAPTUL!
DIVERS

LIMBAJUL TEHNICII ÎNALTE SE ÎNVAȚĂ 
PRIN PERSEVERENȚĂ Șl EFORT NEÎNTRERUPT
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De la moși- 
strămosi»

Odată cu începerea lucrărilor 
la hidrocentrala Porțile de Fier 
II, in insula Ostrovul Mare se 
desfășoară ample cercetări ar
heologice. Au fost descoperite 
mărturii ale viețuirii pe aceste 
meleaguri datînd de mai bine 
de 1000 de ani. Intre altele, a 
fost scoasă la iveală o ceramică 
realizată din timpuri depărtate, 
lucrată cu meșteșug și fantezie. 
In întreaga insulă s-au găsit 
urme de așezări, care aduc noi 
mărturii despre strămoșii noștri 
daci.

Le-a stat... 
ceasul!

Intr-o stație a transportului 
în comun din cartierul „Viile 
Noi" din Deva, un cetățean aș
tepta autobuzul să-l ducă acasă. 
La un moment dat, s-au apro
piat de el doi inși : Costică Bu
suioc și Stelian Ciurar. Unul 
dintre ei l-a întrebat cit e cea
sul. De bună credință, omul a 
dat să se uite la ceas, pentru 
a-i răspunde, dar n-a mai apu
cat. Cei doi indivizi l-au luat pe 
sus, l-au dus la un loc mai dos
nic, l-au lovit și buzunărit. Dar 
cind au văzut cit de repede au 
fost prinși, celor doi le-a stat... 
ceasul!

Mulțumire
Fiind suferind, Gheorghe Po- 

povici (75 de ani) din Du- 
nuești, județul Vaslui, a fost la 
un sanatoriu din Covasna, pen
tru a-și îngriji sănătatea. Călă
torind cu trenul pe ruta Bra- 
șov-Sibiu, bătrinul a uitat in 
compartimentul in care a stat 
o valiză plină cu obiecte perso
nale și un tranzistor. Găsind-o 
fără stăpin, șeful trenului a pre
dat-o la magazia stației C.F.R. 
Sibiu. Magazinerul de aici, pe 
nume Ion Frățilă, om de cinste 
și omenie, găsind printre lucru
rile din valiză un plic cu adresa 
bătrinului, i-a scris să nu fie 
îngrijorat, după care i-a trimis 
acasă „obiectul pierdut". Fapt 
pentru care omul ii adresea
ză cele mai călduroase mulțu
miri.

Tare 
ca piatra

Laborantele din schimbul ,.A" 
de la uzina cocsochimică a Com
binatului siderurgic Galați se 
aflau in pauza de masă. Fiecare 
se ospăta cu ce-și adusese de 
acasă. Deodată, una dintre ele a 
rupt-o la fugă spre ieșire, țipind 
cit o ținea gura :— Măseaua ! Mi-a sfărîmat 
măseaua.

— Cine ? Ce s-a-ntimplat ! — 
au intrebat-o colegele.

Abia intr-un tirziu, ea a pu
tut să deschidă gura și să le 
spună precum că printre boa
bele de fasole cu costiță (con
servă produsă la Tecuci) a dat 
de o piatră care era gata-gata 
s-o lase fără dinți.

Cum sint cu toate de profe
sie laborante, au cintărit piatra... 
neprețioasă, cu pricina, ca la 
farmacie. Fix 1,3672 grame. 
Ne-am gindit s-o expediem fa
bricii. Dar ne-am răzgindit. Nu 
cumva să ajungă din nou prin 
cine știe ce borcane...

Ionel, 
lonelule...
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— La ora actuală, peste patru sute de specialiști ne reprezintă la Moreni, la Găești, in municipiu — ne spunea tovarășul Vasile Oprescu, secretarul comitetului de partid din întreprinderea tirgovișteană de utilaj petrolier. Pentru a-i înlocui și, in același timp, pentru a face fată nevoilor propriei noastre întreprinderi, ne îngrijim să formăm muncitori și specialiști stăpini pe meseria lor, pe știința șl tehnica avansată. Tocmai de aceea, la începutul anului ne-am gîndit să pornim o acțiune de largă cuprindere.
1 000 de muncitori de 

înaltă calificare pregătesc 
1 000 de tineri pentru a-i 
aduce la nivelul celor mai 
buni. A?a se intitulează, potrivit obiectivului urmărit, inițiativa comuniștilor. Realitățile uzinei au impus să se acționeze repede și eficient. Intr-un răstimp de cîteva luni, aproape 700 de muncitori de cea mai înaltă calificare — peste 90 la sută din ei comuniști — au primit în grijă un număr egal de tineri. Unu la unu. O proporție considerată necesară pentru ca „transferul" de experiență și învățătură să se desfășoare serios, temeinic. Acțiunea nu este încă încheiată. Ea se desfășoară în continuare. pină la incidența numărului de 1 000 stabilit. Și, poate, va continua...Un scurt istoric este interesant pentru metodologia de lucru folosită, întii au fost aleși, pc specialități, „instructorii" din rindul celor ce formează „fondul de aur" al uzinei. Membrii organizațiilor de bază și al comitetelor de partid din secții s-au îngrijit să stea de vorbă cu flecare in parte. Toți, fără excepție, au acceptat răspunderea ce li se încredința. Aproape concomitent, organizația de partid și, sub conducerea sa. organizația U.T.C., au pornit la selecționarea tinerilor. Condițiile stabilite : să aibă o vechime de pină la doi ani în întreprindere ; să fie absolvenți de școală profesională, de liceu teoretic sau industrial ; să manifeste aptitu

dini și interes față de meserie. Si iar s-a stat de vorbă cu fiecare în parte. S-au purtat astfel discuții individuale cu aproape 1 400 dc persoane 1 A urmat apoi repartizarea. Pe cit posibil, au fost luate în considerație toate preferințele, în ideea că. pentru a învăța și a lucra bine împreună, oamenii trebuie să se simtă aproape, să fie legați unul de celălalt.. Totodată, s-a făcut efortul de a se asigura respectivilor tineri condiții materiale cit mai propice : navetiștilor li s-au dat locuri în căminul de nefa- miliști, iar intre timp s-a deschis șî

tradiții muncitorești, precum și spiritul de exigență în care sint educați și crescuți acești tineri. Este un fapt care contribuie in mare măsură la formarea morală și profesională a tuturor tinerilor din uzină — Și sint cîteva mii — integrarea lor constituind una din problemele principale de care se îngrijesc cu stăruință comuniștii, organizația de partid. îndrumarea organizației U.T.C. pentru antrenarea tinerilor la cursurile celor două pomennici muncitorești care funcționează în întreprindere, la celelalte forme de calificare și ridicare

la întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște
cantina ; au fost corelate schimburile de lucru ale instructorilor și elevilor; au fost înființate șapte microbiblio- teci tehnice, cite una în fiecare secție. ,Cu oricine stai azi de vorbă confirmă faptul că organizația de partid și consiliul oamenilor muncii au acționat și acționează în așa fel incit tinerilor să li se asigure posibilități bune de studiu și însușire a meseriei. O întîlnire instructori-elevi din secția sculărie, de exemplu, avînd caracterul unui adevărat schimb de experiență, la care au participat toți secretarii organizațiilor de bază și toți șefii de secții, s-a desfășurat în prezența primului secretar al comitetului județean de partid.

Reîmprospătarea cunoș
tințelor să se reflecte în 
rezultatele economice. ° cifră ne-a reținut în mod deosebit atenția : la I.U.P. Tîrgoviște, 50 la sută din tineri au părinții în uzină. Aceasta ilustrează transmiterea peste generații a unei puternice

a calificării, la olimpiadele pe meserii și concursurile profesionale ; urmărirea celor , nou veniți in timpul primului an, pentru a vedea cum iși realizează normele și nivelul retribuției ; organizarea unor întâlniri și discuții periodice cu aceștia, ca și cu părinții ; stabilirea răspunderilor unor comuniști mai vîrstnici privind .formarea tinerilor ; desfășurarea unor instructaje sistematice, a unor demonstrații practice, schimburi de experiență și a unor mese rotunde cu grupuri restrinse ; urmărirea tuturor acestor aspecte în activitatea de zi cu zi. precum și in adunări de partid — iată tot atitea modalități la care organizațiile de bază apelează cu regularitate.Măsura eforturilor depuse pentru a se asigura pregătirea profesională și specializarea întregului colectiv este ilustrată convingător de încă o cifră : in acest an, la I.U.P. Tîrgoviște, 2 700 dc muncitori și specialiști sint cuprinși in diferite forme de perfecționare profesională, în al'ara celot pregătiți intensiv în cadrul inițiativei amintite. Pe baza unor planuri, urmărite cu rigurozitate de comitetul

de partid prin comisia de calificare și perfecționare din întreprindere, ca și prin reprezentanții acesteia din secții, sc asigură participarea.' prin rotație, la cursurile de perfecționare a tuturor muncitorilor. Totodată, toți. cei 143 de maiștri au terminat recent un curs special, pregăti ndu-se pentru susținerea lucrărilor, cu teme direct legate de problemele secțiilor și ale întreprinderii. La rindul lor. în perioada 1977—1979, toate cadrele cu pregătire superioară, în majoritate ingineri, au absolvit sau vor ahsoivi o formă de perfecționare profesională in afara întreprinderii, toți perfecționindusșe, in continuare; PO baza unor programe și fișe personale.Desigur, toate acestea sînt reușite certe. Cu mai multă insistență se cere însă acționat pentru a determina ca pregătirea profesională superioară a oamenilor să răspundă mai prompt nevoilor concrete ale producției, să se regăsească mai din plin in rezultatele obținute de întreprindere, una din problemele cele mai stringente fiind aceea a reducerii substanțiale, într-un timp cît mai scurt, a consumului de metal și înlăturării oricărei risipe.
„Pete albe" în munca 

politico-educativă. Cerin*a for’ mulată mai sus se leagă nemijlocit de aceea a unei mai largi publicități, făcute prin intermediul mijloacelor muncii politico-educative, rezultatelor meritorii obținute in pregătirea profesională și in producție. Am văzut, e drept, panouri cu fotografii ale fruntașilor ; se transmit, prin numeroasele gazete de perete și prin emisiunile stației de radioamplificare, multe anunțuri privind diferitele cursuri, ca și rezultatele întrecerii. Dar corelația directă dintre aceste elemente scapă atepției. Nici măcar inițiativa „1 000 de muncitori...", care suscită realmente atenția, fiind cunoscută de toți, nu este prezentată decit sporadic ; nu se văd. nici reușitele, oamenilor, ale comuniștilor, nici neajunsurile inerente.
Maria CĂLIN

ALIMENTAȚIA
și maladiile hepatice

IDupă ce Ionel Victor Cobirzan, 
sudor la autobaza Huedin, a fost 
sancționat pentru conducerea 

autoturismului sub influența 
| băuturilor alcoolice, colegii i-au I spus, mai în glumă, mai in se

rios : „Ionel, lonelule / Nu mai 
!bea, băiatule..." Dar Ionel nu s-a 

astimpărat. lntr-una din serile 
trecute a plecat cu trei colegi in 

I autoturismul său (2—CJ—2612) 
la cabana „Ardeleana", unde au 
tras un chef de pomină. La în
toarcere, din cauza vitezei, dar 

Iși a amețelii după băutură, a 
pierdut controlul volanului, ma
șina a derapat și s-a oprit in- 

Itr-un pom. Doi din colegii lui 
de muncă au fost grav răniți. 
„Ionel, lonelule / E de rău, bă
iatule"...

' In căutarea 
I lui A. B. I.

I
I

i

în stațiunile 
si cabanele >*După cum am fost informați de conducerea întreprinderii dc turism, hoteluri și restaurante București, de citeva zile a început vinzarea biletelor pentru excursiile ocazionate de petrecerea revelionului 1979 în stațiuni de odihnă și la cabanele montane. Dintre cele 50 programe menționăm doar cîteva : Neptun (la hotelurile Neptun și Sulina) ; Eforie Nord (Hotel Meduza) ; Mamaia (Hotel Parc) ; Cluj (hotelurile Belvedere și Napoca, motelul Gilău) ; Piatra Neamț (Hotel Central șl Ceahlău) ; Pucioasa (vile și la hotel Parc) ; Iași (complexul Traian); Slănic Moldova (vile) ; Sovata (hotel Aluniș) ; Sighișoara (hotel Steaua) ; Vîlcele (vile) ; Miercurea Ciuc, (hotel

de odihna 
din munți...Brad); Tg. Mureș (hotel Grand); Sfintu Gheorghe (hotel Bodoc) ; Govora (vile și pensiunea Palace) ; Breaza (hotel ParC); Cimpina (hotel Muntenia) ; Cabanele : Dimbul M<>; rii, Gura Rîului, Babele, Piatra Arsă, Bulboci. Plecarea în excursiile menționate, Ia 30 decembrie 1978, iar înapoierea, la 2 ianuarie 1979. Se asigură transportul cu autocare, microbuze sau cu trenul. Mesele se servesc în unitățile unde sînt cazați turiștii.Zilnic, de Ia ora 8 la 20, filialele de turism ale I.T.H.R din bd. Nicolae Bălcescu nr. 35, bd. 1843 nr. 4, bd. Republicii nr. 63, calea Griviței nr. 140, oferă bilete și informații suplimentare. (Publicitate).

Bariera încetineliiPlatforma Pipera s-a dezvoltat ca una dintre cele mai mari și mai moderne zone industriale ale Capitalei. înspre și dinspre această zonă circulă zilnic zeci de mii de oameni ai muncii. Deși s-au luat unele măsuri pentru îmbunătățirea transportului in comun, iar întreprinderile și-au decalat programele de lucru, cerințele călătorilor nu sînt încă satisfăcute in condiții corespunzătoare. Se circulă anevoie, mai ales în orele de intrare și ieșire din schimburi, datorită faptului că autobuzele nu asigură ritmicitatea transportului: după goluri mari, vin în „pachet", provocind mari aglomerații. La aceste perturbați! își are partea sa de contribuție și C.F.R.-uL

...Pe șoseaua Fabrica de glucoza. în dreptul gării Herăstrău, se lasă bariera. O locomotivă — e drept, frumos colorată in roșu și galben — face manevră. Trece intîi cu două vagoane. Se oprește, parcă pentru a face în ciudă celor blocați in mașini, chiar în dreptul părții carosabile. Și stă. Apoi, agale, mai parcurge cîteva zeci de metri. De ambele părți ale barierelor, din șirul lung de autobuze, turisme și autocamioane, o urmăresc sute de ochi. Dar mecanicul de locomotivă nu se grăbește, încet, încet trece înapoi, de astădată cu patru vagoane. S-au scurs 15, 20 de minute. în sfîrșit, bariera se ridică. Dar... s-a lăsat cealaltă, cea din dreptul șoselei Pipe

— Doriți o butelie de aragaz 2 
De ce nu' mi-ați spus pină acum? 
Pof ițiți cu mine pină la Turda 

Iși vă întoarceți cu ea acasă, cit 
ai zice „Hat noroc".

Mulți creduli l-au urmat pină 
Ila Turda pe Andrea Bulea loan, 

(pe scurt A.B.I., cum iși zice el), 
de fel din comuna Iara, județul 

ICluj. înainte de a intra in bloc, 
unde zicea el că locuiește, cerea 
banii, după care spunea : „Aș
teptați, vă rog, cîteva minute. 

IMă întorc imediat cu butelia".
Dar cit ai zice „escroc", A.B.I. 
ieșea pe ușa din dos și dispărea 

Icu bani cu tot. Apărea după o 
vreme în uniforma de controlor 
de autobuz a fratelui său. Se 

I instala la cite o intersecție pe
drumurile publice și controla șo
ferii. Pentru cea mai mică aba- 

Îtere, ajungea la „mica înțelege
re". A fost prins in flagrant, ju
decat și condamnat cu executa- 

Irea pedepsei la locul de muncă.
A lucrat cit a lucrat, după care 
a dispărut. Dacă-l întilniți, des- 

Ichideți bi,ne ochii, înainte de a 
deschide punga...

I
I
i

I

I
L.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

NOTE CETĂȚENEȘTI

ra. Aceeași locomotivă frumos colorată .tirăște în pas de melc două vagoane... Și povestea se repetă zilnic, o dată, de două ori, de mai multe ori. Se consumă nervi, dar mai ales timp. Timp prețios și irecuperabil. Oare ce ar arăta un calcul, chiar aproximativ ?O zonă industrială atit de importantă presupune, în mod necesar, căi de acces pe măsură, eliminarea u- nor asemenea strangulări și asigurarea unei circulații fluente. Iată de oe se impune găsirea unor soluții e- ficiente de natură organizatorică — rezultat al colaborării nein- tirziate între primăria sectorului 2. organele C.F.R. și I.T.B.
Maria BABOIAN

Magazinul - aprovizionat; organizarea-pe sponciCine nu a trecut pragul marelui magazin universal Bucur- Obor din Capitală .poate să regrete. Știe toată lumea că aici găsești adeseori noutăți în materie de îmbrăcăminte, obiecte elec- trocasnice, articole de interior etc. etc. Dar nu numai diferitele mărfuri noi fac faima acestui impozant complex comercial, ci și modalitățile . de prezentare. accesul la mărfurile existente. Se remarcă de departe strădania pentru o o- perativă punere în temă a cumpărătorilor cu raioanele și conținutul lor. prin afișaje vizibile din cele mai îndepărtate puncte ale edificiului. Ba, mai mult : intri, bunăoară, în raionul de încălțăminte pentru femei și

încă de la „poarta" perimetrului poți lesne observa întreaga gamă de modele cu numerele și de mărimea dorită.Clientul privește, ia o hotărire, probează, zimbește incintat că a găsit ce căuta, dar... Apare brusc acest „dar", întrucit o vînză- toare care trece grăbită pe lingă el îi spune : „Nu ține de sectorul meu". încep investigațiile și... timpul scurt Tn care te vedeai posesorul pantofilor s-a lungit și oftezi cu năduf. Vinzătoarea întocmește un bon, cu acesta mergi la intrarea în raion, achiți, apoi la sectorul ambalaj primești pantofii și pleci. Dacă tot plătești la intrarea în raion, de ce mai era nevoie să cauți o vinzătoare,

care nu face alt oficiu decit să rupă un petic de hîrtie pe care pune prețul ? Iată și o altă problemă, legată de timpul clientului. Intri la raionul de confecții pentru femei, bine organizat. Ajungi la sectorul pantaloni, alegi repede, primești bonul și te întorci la intrarea în raion, unde achiți. Cu bonul primit de la vinzătoare plus cel al casierei parcurgi retur distanta pînă Ta. vinzătoare, unde primești marfa. Și așa cum zice vorba veche, bați drumurile prin magazin de trei ori pentru un obiect.Să fie atit de complicată rezolvarea problemei într-un magazin, altminteri bine organizat și aprovizionat ?
Mihai BÂZU

— O expresie din lumea medicală 
spune că prin ficat trec atit bunele 
cit și relele obiceiuri sau deprinderi 
ale omului, care fie că sint moștenite, 
fie că sint dobindite, duc la o frec
vență relativ mare a afecțiunilor he
patice. Vă propunem, tovarășe pro
fesor, o convorbire despre cauzele a- 
cestor boli, despre măsurile de pre
venire și de combatere a lor.Prof. dr. VICTOR CIOBANU, șeful clinicii medicale a spitalului „Grivi- ța“ din București :— Bolile hepatice sînt multe, dar puține dintre ele sint frecvente. Ele sint legate de suferința ficatului pro- priu-zis (hepatitele și cirozele, de exemplu) sau de aceea a .căilor biliare (disehinezlile biliare, litiaza biliară. colecistitele). în genere, cauzele .acestor trei categorii infecțiile virale de tip tru hepatitele acute măsură pentru cele cronice,' alcoolismul și virusul hepatic pentru ciroze, in timp ce greșelile de alimentație sînt implicate îndeosebi in cazul bolilorla fiecare categorie am

de boli sint : A și B pen- și in mare

neziî biliare caracterizate din punct, de vedere fiziologic printr-eNpertur- bare în golirea căilor /biliare extrahe- patice, care se face in mod' normal ritmic, îh folosul funcționării corect? a digestiei intestinale. Este vorba deci de tulburări in motilitatea căilor biliare, a veziculei in special, generate de suferințe (congenitale, ereditare. dar mai aleș. dobindite) la nivelul căilor biliare ; uneori pot-apărea în mod reflex, din cauza suferințelor altor, organe. La multe din ele concură starea sănătății șistemului nervos central, motiv pentru Care supărările, emoțiile negative sînt surse de de- chinșare a., jcj-jzeloc dureroase la ni- val ui. eâilor Ailiaxo
• ■ "—‘Cum etrplteațT fapttil tă deși ce

lulele hepatice au o putere de rege-
■ • ntorare mrmabilă, ficatul este atit de— Prin ficat „trece" absolut tot ceea■ ce înghițim, iar capacitatea lui de a metaboliza. de a prelucra și detoxifica este totuși limitată. Cind omul ■ consumă alcool, trebuie să țină nu poate prelucra limitată; cind ape- în

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂcăilor biliare.Subliniez.precizat o cauză principală. Ia care se adaugă insă și alte cauze.

— Avind în vedere studiile șl ob-. 
scrpațUle clinice, care boli ale căilor 
biliare -smt cele mai răsplndit’e ? '.. —. PiSfjhineziile biliare, litiază biliară și colecistitele. Șigur. periculozitatea acestor suferințe este mai mică decit a hepatitelor și a cirozelor, dar suferințele subiective sint mai mari, durerile fiind principalul simptom al acestor boli (cu sau fără litiază). Dacă nu se iau măsuri, această suferință biliară se poate complica in special prin infecțiile pe care le favorizează și prin accidentele care, plasează bolnavul in domeniul chirurgiei de urgență, mat ales cind este vorba de calculoză.

— In general, din ce cauze se in
stalează afecțiunile căilor biliare ?— In primul rînd din cauza exceselor in alimentație, a abuzului de grăsimi, de mincăruri prăjite și cu rintașuri. întrucit cele mai multe boli ale căilor biliare au ca nucleu excesul de colesterol eliminat prin bilă, trebuie acordată o atenție specială alimentației. De aceea lupta împotriva obezității, a sedentarismului, alimentația rațională și pregătită igipnic sini măsuri de profilaxie și pentru calculoza biliară.în- afara calculozei există suferințe ale căilor biliare caracterizate prin crize dureroase datorită unor fenomene spasmotice, unor tulburări de contracție a căii biliare (exagerată sau insuficientă), ale întregului aparat sau a anumitor zone ale aparatului biliar. Sînt cunoscutele dischi-

seama că ficatul dccit' o cantitate lează la medicamente, mai ales doze mari, nu trebuie să uite că udele Itfec ,'sî ptih.'ficat, iar acesta nu le poate detoxifica decit în mică parte?,’De aceea este foarte important să ’"se rețină că abuzul de medicamente poate leza celula hepatică și. ca urmare, poate favoriza apariția unei hepatite cronice sau unor suferințe ale căilor biliare.
— in ce măsură ameliorează plan

tele medicinale suferințele ficatului ?.— Ceaiurile din plante, medicinale, fie că este vorba de o singură specie ori de un amestec de" plante, cunoscute in comerț sub numele- de „ceai hepatic", sint indicate în special in suferințele căilor biliare (dis- chirifezii, colecistite. litiază) cu rezultate în adevăr bune. O colită ulceroasă, care dă leziuni hepatice, nu poate fi tratată cu ceaiuri, dar efectele bune ale ceaiului de sunătoare, de mentă, de anghinare. ațe uleiului de mentă sint cunoscute in bolile căilor biliare. Ceaiul de anghinare conține principii active care favorizează eliminarea mai rapidă, mai ușoară Și mai abundentă a bilei și prin aceasta combate staza, contribuind și la prevenirea acumulării colesterolului în șiii^el De la caz la caz, în schema tratamentului medicul apelează și la virtuțile terapeutice ale plantelor, ale acestor factori naturali pe nedrept neglijați.

TULCEA: Se dezvoltăIn acest cincinal, rețeaua comercială a județului Tulcea cunoaște o puternică-dezvoltare și diversificare. Pfnătn prczșnț, în municipiu și iii județ s-au pus la dispoziția cetățenilor spații comerciale cu o suprafață de 5225 mp. Recent, la Tulcea, 8 fost dat în folosință hotelul-restaurant „Egreta" cu 220 de locuri penttu’ cazare și'bite 250 în uni-' tatea de alimentație publică. In curînd, la parterul blocurilor nou construite din zona de vest a orașului se vor deschide noi u- nități totalizind un spațiu de 2 000 mp și se află în construcție un magazin tip „BIG". în județ s-a elaborat un studiu de dez-

Convorbire consemnată de
Elena MANTII

rețeaua comercialăvoltare a rețelei comerciale pină in anul 1990. Pe această baaă, la Tulcea. va începe con- xțrtrirea ungt njrtt> ;agppsriimen- “târe de peste. a.puO map, £ unui laborator de -produse-culinare pentru sectorul de alimentație publică și a unei fabrici de produse culingre CU' capacitatea de 10 000 de porții, care va aproviziona toate cantinele din zona de vest a municipiului. în. anii 1979-1980 se vor amenaja alte-* 15 000 mp suprafețe, comerciale, la care se- vor adăuga cele din mediul rural. Se va construi tin hotel cu complex comercial la Sulina și un complex turistic Ia Sf. Gheorghe. (Publicitate).

Tdria
de a răspunde 

de propriile fapte
S-a întîmplat tntr-o zi de iarnă, cu oameni zgribuliți și pavaje ude. în dreptul stației I.T.B, „Riul Colentina", o fetiță trecea strada pe marcajul rezervat pietonilor. Era un copil de 8 ani care traversa „cuminte" — noțiune fundamentală la vîrsta ei — atentă să respecte regulile de circulație învățate la școală, învățate acasă, învățate de la. oamenii mari. Și mai trecea încrezătoare că oamenii mari respectă ei înșiși ceea ce spun celor mici. Toți oamenii mari, chiar și „nenea" care se afla la volanul autobuzului 109 ce venea, ca un bolid venea...Accident. Lume strinsă, reproșuri, păreri. El, simțind încă șocul, zdruncinătura roților pe care le dirija, a coborit, s-a lamentat, s-a luat cu miinile de cap. Și a pornit pe drumul regretabil al declinării răspunderii.Cercetare, proces. Avea cuvintul legea. Iar legea îi dădea dreptul să se apere. Chiar cel mai vinovat ins are dreptul să se apere. Unii își recunosc vina cu luciditate și sinceră căință. Alții încearcă să o atenueze. Există apărări și apărări. Dar Cezar Gheor- ghicescu, șoferul acelui autobuz, a căutat calea cea mai lașă, cea mai lipsită de omenie. care — presupunînd că l-ar fi salvat juridic — îl înfunda in cotloanele cele mai ascunse de soarele moralei. Pe doi din cei șase martori ai accidentului identificați a reușit, pentru o perioadă, să-i atragă, să-i

înduioșeze, să le influențeze conștiința. A apărut o versiune fantezistă, prin care fetița devenea o nesăbuită care a intrat singură sub roți. Altfel spus, îi contesta, după ce-i anulase viața, pină și privilegiul, de preț pentru ea, al cumințeniei.Dezbateri dramatice Ia judecată. Impresionați de prezența mamei neconsolate, cei doi martori au revenit, declarînd adevărul. Iar inculpatului, care n-a fost în stare să răspundă de faptele de care era singur vinovat, instanțele i-au aplicat, pe lingă sancțiunea pentru ucidere din culpă, și pedeapsa pentru instigare la mărturie mincinoasă.
Bijuterii 

din... usturoi
Cel mai simplu ar fi fost să rămînă corect. Dar Martinescu Ion a căutat să privească nu la lege, ci prin ea ! Cum să o încalce insă, fără a fi descoperit ? întrebare veche de cind există norme penale. Destule metode au fost considerate de autorii lor infailibile și tot atitea s-au văzut eșuate. Cîte proverbe ar putea da de gîndit necin- stiților, dacă sfaturile directe nu-i conving: „ulciorul nu merge de multe ori la apă", „minciuna are picioare scurte" ș.a.m.d. Probabil însă că Martinescu s-a gîndit la un altfel de proverb, zicindu-și că dacă reușește să-l transforme in fraudă, nu-1 mai descoperă nimeni: „Nici usturoi n-a mîncat, nici gura nu-i miroase". Și a început să aibă grijă să... nu se mai mănînce usturoi..Ca responsabil al carmangeriei I.A.P.L. Amzei, trebuia să pregătească mititei, cîr-

năciori și alte produse apreciate, inclusiv cu planta pomenită. Cumpărarea ingredientului ii revenea tot lui, de pe piața țărănească, urmînd să întocmească acte și să i se deconteze contravaloarea achizițiilor. Dar în loc de usturoi, el a început să colecteze autografe. Semnături de producători. Care certificau fie cantități mai mari decit cele procurate, fie prețuri mai mari decit cele obținute. Cu timpul nu s-a mai ostenit nici cu atit. întocmea borderoul sau chitanța în birou, plastografia iscălitura „furnizorului", iar pe usturoi nici nu mai punea mina.— Și cu ce prepara M. I. delicatesele carmangeriei ? au intrebat oamenii legii.— Cu apă de băut — au răspuns martorii. Lungea soluția.Nu știu cum au apreciat consumatorii noua rețetă culinară, dar justiția n-a fost de acord cu ea. Cum de a ajuns M. I. in instanță ? Tot in virtutea unui proverb : „Socoteala din tîrg (adică de la piață) nu se potrivește cu cea de acasă". Iar socoteala de acasă (adică de la sediul întreprinderii) s-a soldat eu constatarea unei lipse in gestiune de 110 395 de lei.Iar ca sancțiune, pe lingă pedeapsa legală, Tribunalul municipiului București a hotărît să i se confiște lui M. I. bijuteriile cumpărate pe banii de usturoi.
Dosarele 

alcoolului
Inculpatul, Lincă Virgil are 50 de ani.Victima, Ciuflea Ilie, doar 19. I-ar putea fi fiu. Ce i-a determinat pe cei doi, atit de di

feriți ca vîrstă și experiență de viață, să se încaiere, și încă in ce manieră ? ! S-ar putea răspunde scurt : beția. însă n-ar fi destul de elocvent fată de cit de semnificativ, e filmul faptei.— L-am găsit pe L. V. Ia mine acasă, povestește victima. Era pe pat. în șosete. «Dă și tu ceva de băut !• mi-a zis. l-am răspuns că n-am bani. A scos el 30 de lei și l-am trimis pe frate-meu să cumpere un litru de țuică. L-am băut și am scos eu banii pentru alt litru de țuică și uriul de vin, Le-a;n băut, și inculpatul m-a invitat la ei. acasă. I-am răspuns că merg dacă imi jjă Șă',țjp„ eu cuțitul pe care-1 avea asupra-i. M-i l-a dat, așa că... am mai trimis după ,un litru de țuică și unul de vin. Am luat aceste sticle și magnetofonul meu și ne-am : dus.Ce s-a intimplat in actul doi, la gaZda-iți- culpat, a relatat instanței martorul P. Gh„ elev, îndemnat de cei doi Să chiulească de la școală (!) ca să asculte muzică și să le urmărească isprăvile :— Lincă Virgil se lăuda 1 «Om mai al naibii ca mine nu există-n Malu Vînăt. Nici în tot Merișaniul. Hai să ne luptăm». Âu ieșit în camera de trecere să se lupte. Prima dată l-a pus jos inculpatul pe partea vătămată, apoi partea vătămată pe inculpat, iar a treia oară au căzut amindoi. Au intrat în camera astalaltă, să mai bea cîte un pahar. «Hai să mai încercăm o dată». Iarăși au căzut amindoi. Iarăși au băut cite un pahar. Apoi partea vătămată s-a dezbrăcat de cămașă, a luat un cuțit și l-a așezat cu vîrful pe abdomenul Iui și cu minerul pe abdomenul inculpatului, zicînd : «le-te că nu mi-e frică !» Inculpatul iși sugea burta, cuțitul cădea jos. Au făcut figura asta de trei ori. Nu s-a lăsat nici inculpatul mai

prejos. A soos o rangă și a început să facă exhibiții cu ea. Ranga a căzut pe magnetofon, partea vătămată ă dat . cu pumnu-n , geam, inculpatul a călcat magnetofonul in . picioare, partea vătămată i-a tras o palmă, inculpatul a pus mina pe. cuțit....Un om în toată firea cu un puștan 1 I-a egalizat o dimineață de băutură crîncenă și consecințele ei: pențțu.țjjip.1 deJn-grijiri medicale, pentru treiafalt'Jl anijdeȚn- «ohisoare. u.,.. • .'■ ■■ n» * mm* P

Din caietul 
grefierului

„Martora l-a văzut pe inculpat cu un sac 
în care avea un obiect de forme neregulate; 
or. inculpatul, care avea un garaj in domi
ciliul conjugal, putea transporta in acel sac 
orice".(Din dosarul Judecătoriei sectorului 2' nr. 4940/1977)„Este adevărat că în iulie 1974 ați recurs 
la amestecarea in mîncarea noastră a prapu- 
relui unei pisici, fapt dezvăluit chiar de dv. 
în fața medicilor de la „salvare" față de gra
vele consecințe cauzate nouă prin dureri ab
dominale cumplite, ărătînd că urmăreați 
doar intenții de farmece ?".(Dintr-un dosar ăl Judecătoriei sectorului 4)

Sergiu ANDON
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(Urmare din pag. I)blemei poporului palestinian poate asigura o pace trainică, justă, o conviețuire pașnică intre toate statele din Orientul Mijlociu.în ce o privește. România va acționa în continuare în această direcție. Este necesar să se facă totul pentru soluționarea cit mai rapidă a problemelor din Orientul Mijlociu. în acest sens, considerăm că și Argentina poate aduce o contribuție-importantă. .ÎNTREBARE: Nu cu mult 

timp in urmă, președintele Hua 
Kuo-fen a făcut o vizită in 
România. Cum se încadrează a- 
ceastă vizită in politica Româ
niei de colaborare cu toate ță
rile socialiste ?RĂSPUNS : Vizita președintelui Hua Kuo-fen în România este o urmare firească a relațiilor bune existente intre cele două țări, precum și între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez ; ea constituie totodată un răspuns la vizitele anterioare, inclusiv la vizita pe care am făcut-o in luna mai anul acesta în China. în același timp, vizita președintelui Hua Kuo-fen se încadrează in politica generală a României care militează ferm pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, pentru depășirea neînțelegerilor și divergențelor existente intre, unele țări socialiste.Trebuie să menționez cu multă satisfacție că atît vizita care am efectuat-o în luna mai în China, cit și vizita președintelui Hua Kuo-fen in România în luna august s-au desfășurat cu bune rezultate, deschizînd noi perspective dezvoltării relațiilor de colaborare dintrS cele două partide și țări, în toate domeniile de activitate., . .Tocmai-, -pe această bază am apreciat. vizita președintelui Hua Kuo-fen în România ca uu eveniment istoric în relațiile dintre partidele și țările noastre, cu profunde semnificații internaționale.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați avut un schimb de 
păreri cu președintele Carter in 
legătură cu posibilitățile exis
tente pentru reunificarea pașni
că a Coreei. Ce perspective ar 
avea acest proces, pe ce baze 
credeți că s-ar putea realiza ?RĂSPUNS : în cursul convorbirilor cu președintele Carter am discutat în primul rind problemele relațiilor bilaterale, ale intensificării acestora în toate domeniile, precum și o serie de probleme ale vieții internaționale. în acest cadru s-a făcut, desigur, și un schimb de păreri în legătură cu problema reunificării pașnice a Coreei. Am avut discuții ample in această privință cu președintele Republicii Populare Democrate Coreene, Kim Ir Sen, cu prilejul vizitei pe care am realizat-o în acest an în această țară. Trebuie să menționez că conducerea Republicii Populare Democrate Coreene se pronunță ferm pentru reunificarea pașnică a țării, în condiții care să țină seama de voința celor două părți, dar care presupun, desigur. un proces de profundă democratizare in Sud, o ințelegere cu Statele Unite ale Americii care să deschidă calea retragerii trupelor acestei țări din Coreea de Sud.Ținînd seama de această orientare, consider că există perspectiva de a se ajunge la o soluționare a problemei unificării Coreei pe cale pașnică, în spiritul de care am vorbit.ÎNTREBARE : Partidele co
muniste din Europa occidentală 
adoptă atitudini de vădita inde
pendență. Cum ați putea aprecia 
acest fenomen politic și ce rol 
credeți că-și poate asuma euro- 
comunismul în politica mondială?RĂSPUNS : Partidul Comunist Român s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru o politică de independență a fiecărui partid comunist, pentru elaborarea politicii acestora în conformitate cu realitățile sociale, naționale, istorice din fiecare țară. Din acest punct de vedere politica partidelor comuniste din Europa Occidentală, ca și din alte părți ale lumii, constituie un -lucru firesc, fiind rezultatul - creșterii rolului acestor .partide în fiecare, ‘țară și îrt viața internațională; a faptului că ele acționează in--inte- resul popoarelor respective, pentru

Contul personal la C.E.C. vremeaIdeea de economisire s-a încetățenit tot mai mult în conștiința, in modul de viață al oamenilor muncii din țara noastră. Dovezile sînt numeroase, ■■ printre care cele 14.4 milioane de librete de economii deținute de populație, răspindirea largă a celorlalte forme și instrumente de economisire cum sint obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri și contul personal. Contul personal constituie nu. numai un instrument de economisire, dar și un mijloc practic de efectuare a unor plăți. Acesta se deschide la sucursalele și filialele^ CJE.C. din întreaga țară, pe baza cererii adresate in acest sens de oricare cetățean.. Depunătorii care au conturi personale iși pot asigura achitarea la timp a diferitelor plăți... periodice și ocazionale, ca de exemplu abonamentul de telefon, de radio și de televizor, con

conlucrarea largă cu celelalte forțe politice și sociale în vederea dezvoltării democratice, socialiste a societății.Desigur, denumirea de eurocomu- nism nu spune in sine prea mult, pentru că, așa cum am menționat, este vorba de adoptarea de către fiecare partid — fie din Europa, fie din altă parte — a unei politici proprii, corespunzătoare condițiilor din țara respectivă, năzuințelor fiecărui popor. Desigur. principiile socialismului științific nu se modifică după regiuni sau zone geografice, ele trebuie însă aplicate in mod corespunzător în condițiile concrete din fiecare țară.Din acest punct de vedere, menționez incă o dată că Partidul Comunist Român, România socialistă se pronunță ferm pentru diversitatea formelor de trecere la socialism și de edificare a noii orînduiri socialiste. Acestea trebuie să ducă însă la înfăptuirea principiilor de dreptate socială și națională, de egalitate, libertate, de bunăstare a fiecărei națiuni, și, pe această bază, la întărirea relațiilor de colaborare, atît între partide, cit și intre națiuni egale în drepturi și libere.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
rezultatele înregistrate in pro
cesul de industrializare a Româ
niei, proces cunoscut prin ritmu
rile sale deosebit de dinamice ? 
Care sînt orientările pe care le 
veți urmări in acest domeniu in 
anii viitori ?RĂSPUNS : în anii construcției socialismului. în România s-a înregistrat o puternică dezvoltare a forțelor de producție și, în acest cadru, a industrializării. Aș menționa în acest sens faptul că în acest an, în comparație cu 1938 — anul cu producția cea mai înaltă din trecut — producția industrială a României este de 40 de ori mai mare. Aceasta a determinat profunde schimbări sociaie, creșterea, puternică a clasei muncitoare, a intelectualității, îndeosebi a celei tehnice, a deschis perspectivele unui progres rapid in domeniul învă- țămîntului, științei și culturii, a accelerat creșterea venitului național și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Pentru a realiza acest progres am făcut și facem eforturi susținute, alocind din venitul național mai mult de o treime in scopul dezvoltării. Experiența îndelungată ne-a demonstrat că numai pe această bază sint posibile lichidarea rățninerii în urmă, dezvoltarea rapidă a forțelor de producție. a tuturor domeniilor societății. ridicarea bunăstării poporului ,''ș.î crearea condițiilor pentru participarea activă â țărfî la colaborarea economică internațională.Pe baza hotăririlor Congresului al XI-lea, a Programului partidului elaborat de acest Congres, avem in vedere să continuăm în următorii ani. — inclusiv în cincinalul 1981—1985 — dezvoltarea intr-un ritm susținut atît a industriei, cit și a agriculturii și. pe această bază, a celorlalte sectoare. Ne propunem ca, pînă in 1985 România să depășească stadiul de țară în curs de rtezvQlțare și să treacă in rindul țărilor cu o dezvoltare medie. Avem în vedere ațit nivelul dezvoltării economice, realizarea unui venit național de peste 2 500 de dolari pe locuitor, cit și dezvoltarea celorlalte sectoare de activitate. De altfel, Programul partidului prevede realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate, care cuprinde atît baza materială, cit și cea spirituală, perfecționarea continuă a societății, dezvoltarea democrației, crearea unor condiții tot mai bune pentru participarea directă a maselor largi populare, a întregului nostru popor la conducerea societății.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră sinteți 

cunoscut in Argentina ca un 
mare om de stat, care promo
vează principiile de deplină in
dependență politică și economi
că. In legătură cu acest ultim 
aspect, care sint raporturile 
României in cadrul activității 
C.A.E.R. ?RĂSPUNS : România este membră a C.A.E.R. incă de la constituirea a- cestuia. Prin insăși denumirea sa, acest organism are menirea de a ușura conlucrarea și ajutorarea reciprocă dintre, țările membre in vederea dezvoltării economice și sociale mai rapide a fiecăreia. De altfel, in prevederile statutului și 

sumul de energie electrică și de gaze ș.a„ fără a se deplasa personal in acest scop, deoarece toate aceste plăți sint efectuate din sumele depuse in conturi, in mod gratuit de Casa de Economii și Consemnațiuni, pe baza dispoziției scrise a titularilor de conturi. Operațiile de depuneri și restituiri din contul personal se pot efectua atit în numerar, cit și prin virament. Titularii de conturi personale pot beneficia și de carnete de cecuri cu sumă limitată, cu ajutorul cărora pot achita mărfurile achiziționate de la unele organizații comerciale, plata serviciilor efectuate de organizațiile prestatoare ș.a. în același timp, titularilor de conturi personale, Casa de Economii și Consem- nâțiuni le acordă și o dobindă anuală. (Publicitate).

documente de C.A.E.R. adoptate ulte- se prevede înaltor rior mod expres că Întreaga colaborare se bazează pe respectul independenței și suveranității fiecărui stat și își propune să ajute la dezvoltarea mai rapidă a fiecărei economii, să contribuie la egalizarea nivelului de dezvoltare al statelor membre. în acest sens, trebuie să spun că activitatea C.A.E.R. a avut un rol important și pentru România — cu toate neajunsurile, unele inerente, care au existat.în această privință consider că dezvoltarea colaborării in C.A.E.R. nu vine in nici un fel în contradicție cu dezvoltarea independentă a României, ca și a celorlalte țări membre.ÎNTREBARE : Ce condiții fac 
posibile apartenența României 
la Pactul de la Varșovia șl pro
movarea unei politici indepen
dente ?RĂSPUNS : După cum este cunoscut, Pactul de la Varșovia a fost constituit ca răspuns la existențaN.A.T.O.-ului, in scopul apărării împotriva unei agresiuni imperialiste in Europa. încă de la constituirea sa. s-a prevăzut că acest Pact își va înceta activitatea în momentul în care N.A.T.O. va fi desființat. în decursul anilor, cu prilejul diferitelor reuniuni, inclusiv a celei de acum doi ani de la București, s-a afirmat poziția țărilor membre ale Pactului de la Varșovia privind desființarea concomitentă a Pactului N.A.T.O. și Pactului de la Varșovia. Desigur, realizarea acestui o- biectiv necesită un efort susținut, este strins legată de procesul destinderii. de dezarmare, de înfăptuirea securității în Europa.Pornind de la aceasta este de înțeles că România, fiind membră a Pactului de la Varșovia, iși elaborează politica sa in mod independent. Această politică o hotărăște guvernul, parlamentul, Partidul Comunist Român — care reprezintă forța politică conducătoare — și, în ultimă instanță, poporul, singurul care poate decide asupra întregii orientări interne și externe a țării noastre.ÎNTREBARE : între România 
și statele latino-americane exis
tă relații de colaborare in nu
meroase domenii. Ce perspective 
întrevedeți acestor relații? Ce 
semnificație acordați colaboră
rii țării dumneavoastră cu aceste 
state in promovarea idealurilor 
de justiție și progres, de coope
rare și pace?RĂSPUNS : Într-adevăr, România întreține relații largi de colaborare cu statele latino-americane. In general, dezvoltăm relații de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială. De statele latino-americane ne leagă insă, pe lingă interesele actuale ale colaborării economice, tehnico-științifice și culturale, pe dingă lupta comună împotriva politicii imperialiste și colonialiste, pentiu lichidarea subdezvoltării și făuririi noii ordini economice internaționale, și anumite afipitâți. de cultură, de origine comuna — ceea ce contribuie la dezvoltarea mai puternică a acestei colaborări, dîndu-i un caracter și o semnificație deosebite.Desigur, esențialul îl constituie faptul că țările noastre, România și statele latino-americane. sint animate de dorința de a duce o politică independentă, de a pune cu desăvîrșire capăt politicii imperialiste și colonialiste, oricărei forme de dominație, de a fi stăpîne pe bogățiile naționale și a se dezvolta de sine stătătoare, în mod liber, fără nici un amestec din afară. Pe această bază se dezvoltă, de fapt, puternic relațiile și colaborarea actuală între țările noastre. Originea comună accentuează și dă o semnificație specială acestei colaborări.Pornind de la toate acestea, consider că există o largă perspectivă pentru extinderea colaborării și cooperării multilaterale dintre România și țările Americii Latine in lupta pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, pentru progresul economi- co-social al fiecărei națiuni, pentru pace trainică in lume.Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa, poporului argentinian un salut cordial și cele mai bune urări de progres, prosperitate și fericire.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 octombrie și 1 noiembrie. In țară : 
Vreme in general rece. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de ploaie iar. Izolat, 
și sub formă de lapoviță și ninsoare, 
mai frecvente in estul și nordul. țării. 
La munte va ninge. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat cu intensificări 
de scurtă durată la începutul interva
lului în sud-estul țării și la munte, 
predominînd din sectorul nordic. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, izolat mai coborîte. iar 
maximele vor oscila între 2 și 12 grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri se va 
produce brumă și îngheț la sol. Dimi
neața, ceață locală. In București : Vre
me rece. Cer temporar noros. Vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ploaie, îndeosebi în prima parte a in
tervalului. Vînt moderat cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura 
ușor variabilă. Brumă slabă la sfîrși- 
tul intervalului.

CronicaSimbătă dimineața, Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe George Gellert, președintele firmei americane „Atalanta Corporation", vicepreședinte al Consiliului economic româno-american.în aceeași zi, oaspetele a fost primit și de Angelo Miculescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare.în cadrul întrevederilor au fost abordate aspecte privind cooperarea dintre firma americană și organizații economice de profil din țara noastră.
★La 28 octombrie 1978, Ștefan Andrei. ministrul afacerilor externe, a primit pe Rajnai Sandor, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Ungare la București, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★La Poiana Brașov au luat sfîrșit sîmbătă lucrările reuniunii de lucru a Comisiei internaționale pentru e- lectrotehnică, cu tema ..Elaborarea de standarde in domeniul cablurilor e- lectrice". Timp de șase zile, experți

Județele Prahova și Satu Mare au îndeplinit planul 
producției industriale pe 10 luniIndustria județului Prahova a realizat cu 4 zile mai devreme planul producției industriale pe 10 luni și angajamentul anual la producția de export.Pînă la sfirșitul acestei luni se vor obține peste prevederile planului la producția fizică importante cantități de cărbuni, benzine, motorine, uleiuri minerale, etilena, fenol, dimetilteref- talat, detergenți. îngrășăminte cu fosfor, cartoane, geamuri, trei instalații de foraj, precum și alte produse.în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Prahova al P.C.R. se spune :Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe secretar general, că sub conducerea organizației județene de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din industria județului vor munci cu și mai multă responsabilitate comunistă pentru a spori contribuția lor la înfăptuirea programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a României.Comuniștii prahoveni, toți cei ce muncesc și trăiesc in acest, județ, cu abnegație și pricepere vor transpune în viață orientările și indicațiile date de dumneavoastră pentru perfecționarea mecanismului economico-finari- ciar, pentru creșterea eficienței activității noastre și transformarea cantității intr-o nouă calitate, pentru înfăptuirea mărețului țel al partidului nostru, creșterea bunăstării întregului popor.Oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Satu Mare, ro
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Campionatele mondiale de gimnastică TRAGERILE LA SORTI ÎN CUPELE EUROPENE 
LA HANDBALAseară, în orașul francez Strasbourg, s-a disputat concursul primelor 36 gimnaste ale lumii pentru stabilirea clasamentului final la individual compus. înaintea acestei probe, decisive, cinci sportive aveau practic șanse egale de a cuceri titlul mondial ori de a urca pe celelalte două trepte ale podiumului.Nadia Comăneci și Emilia Eberle au concurat in general bine, dar — din păcate A au fost depunctate din pricina unor'defecțiuni (au căzut) ia paralele și, respectiv, bîrnă. Ele au primit următoarele note : Nadia — 9.80 bîrnă. 9,25 paralele, 9.80 sol și 9,90 sărituri; Emilia — 9,65 sol, 9.70

BULETIN RUTIER
Informații de la Serviciul circulație al Miliției municipiului 

București
PE TRASEELE I.T.B.Timp de două zile, cadre de miliție, în colaborare cu șoferi din activul voluntar și tehnicieni de la Automobil Clubul Român, au organizat o acțiune pe traseele I.T.B. privind modul în care se realizează ritmicitatea deplasării autovehiculelor și starea tehnică a acestora, respectarea de către șoferi a regulilor de circulație. Din cele 1 200 de autovehicule controlate, o treime prezentau diferite defecțiuni tehnice, 65 au oprit neregulamentar (între stații, pe banda a doua și a treia și pe treceri de pietoni). 30 de șoferi au circulat cu viteză excesivă, iar 45 nu au respectat culoarea roșie a semaforului, punind in pericol siguranța circulației. Datorită lipsei de control, mu Iți șoferi nu respectau ritmicitatea plecărilor de la capetele de linii, creîn- du-se aglomerații pe trasee.Asemenea acțiuni pe traseele transportului in comun in Capitală vor continua.

zileidin Australia, Belgia, Canada, Elveția, Japonia, R. D. Germană. R. F. Germania, Olanda, R. P. Ungară,S.U.A.. U.R.S.S. și România au dezbătut probleme privind cele mai noi realizări in domeniul cercetării, proiectării. producției și exploatării cablurilor de joasă și inaltă tensiune.
★Ansamblul folcloric al Universității din Veracruz — Mexic, aflat in țara noastră în cadrul programului de schimburi culturale bilaterale, a prezentat simbătă seara, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un spectacol de gală în sala Palatului. Ca și la Rimnicu Vîl- cea și Slatina, unde a dat pină acum spectacole, și la București, ansamblul a fost viu aplaudat. Cîntecele și dansurile interpretate dezvăluie frumusețea și bogăția folclorului mexican.La spectacol au asistat Ion Gălă- teanu. secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost de față membri ai ambasadei Statelor Unite Mexicane la București, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

mâni, maghiari, germani și de alte naționalități — au îndeplinit la 28 octombrie sarcinile de plan la producția industrială pe 10 luni.Ca urmare a devansării termenului de realizare a prevederilor de plan s-au creat condițiile ca pînă la sfirșitul lunii să se obțină o producție fizică suplimentară în valoare de circa 50 milioane lei. Sarcinile de export pe 10 luni au fost îndeplinite cu o decadă inainte de termen.Anunțind acest succes intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comitetul județean Satu Mare al P.C.R. arată : Ne angajăm ca și in continuare să ne sporim eforturile pentru a încheia cu rezultate cit mai bune al treilea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice. convinși că astfel ne vom aduce o contribuție cît mai însemnată la infăptuirea prevederilor programului suplimentar de dezvoltare economico-socială a României în perioada 1978—1980 și la ridicarea pe această cale a nivelului de trai al harnicului și minunatului nostru popor.Sintem hotăriți ca. avînd mereu drept pildă vie modul comunist de muncă și de viață pe care ni-1 oferiți, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, beneficiind de condițiile minunate de dezvoltare a județului nostru, de posibilitățile de afirmare multilaterală ce ne sint create, să ne desfășurăm activitatea la cele mai înalte cote ale exigențelor actuale, spre a asigura, alături de întregul nostru popor, edificarea cu succes deplin a comunismului în România.

sărituri, 9.70 paralele, 9.25 birnă. Fără „accident", oricare dintre ele ar fi fost pe podium.Clasamentul final la individual compus este următorul : 1. Elena Muhina (78,675 puncte); 2. Neli Kim (78.575 puncte) ; 3. Natalia Sapoșniko- va (77.875 puncte); 4. Nadia Comăneci (77.525 puncte); 5. Emilia Eberle (77.300 puncte) etc.Astăzi după-amiază se dispută finalele pe aparate la masculin și feminin.
în numărul viitor al ziarului vom 

reveni cu o corespondență a trimisu
lui nostru special.

ATENȚIE, PIETONI !Statisticile arată că mai bine de o treime din numărul total al accidentelor de circulație se produc din vina pietonilor. De la această constatare nu fac excepție nici bucureștenii. Numai în ultima săptămînă. 13 din cele 23 de accidente produse în Capitală au fost din vina pietonilor care au traversat străzile fără să se asigure sau prin locuri nepermise. Pentru protejarea lor. s-a luat măsura instalării de balustrade. De cu- rind, acestea au fost instalate și în Piața Sudului, unde se semnalau frecvente evenimente rutiere.
CEI DOI DE LA... „DOI COCOȘI"Control efectuat pe șoseaua de lingă restaurantul „Doi cocoși". Doi dintre cei controlați porniseră la volan sub influența alcoolului : DobreT. din comuna Grădiștea, județul Ilfov, cu autoturismul 2—IF—1847 și Constantin C. din București (10—B— 3354). De prisos să mai spunem că au fost obligați să tragă pe dreapta. Și staționează.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A TURCIEI

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUTORK
Președintele Republicii Turcia ANKARAZiua națională a Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului turc prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Turcia se vor dezvolta în continuare în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, cooperării și securității in Balcani, in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului BULENT ECEVIT
Primul ministru al Republicii Turciaîmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia, în numele Guvernului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări împreună cu urările sincere de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului turc prieten.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La Ankara există un muzeu al civilizațiilor anatoliene pe care gazdele te îndeamnă stăruitor să-l vizitezi. Și cine intră în galeriile lui tăcute nu regretă. Străvechi monumente, de proporții impresionante, alături de mici statuete grațioase, bijuterii de o mare frumusețe, arme minunat împodobite evocă civilizațiile ce s-au succedat, pe aceste platouri. încă din neolitic, talentul și hărnicia anatolienilor. Dar. părăsind zidurile clădirii ce adăpostește muzeul treci parcă un „tunel al timpului" : din toate părțile te împresoară orașul nou. clădirile sale inalte, de o arhitectură îndrăzneață — l'lancind străzi și bulevarde tăiate drept, ce facilitează circulația trepidantă. specifică oricărui mare oraș — șuvoaiele de trecători ce se îndreaptă grăbiți spre treburile lor. ritmul viu al vieții cotidiene. Căci Ankara este astăzi simbolul vitalității acestei țări, al transformărilor înnoitoare petrecute in cei 55 de ani ce s-au scurs de la întemeierea statului turc modern. ca rezultat al victoriei revoluției naționale, conduse de Kcmal Atgtiirk.Păstrind mărturiile trecutului și acordînd locul cuvenit istoriei, poporul turc își în

dreaptă privirile către viitor, depunînd stăruitoare eforturi pentru dezvoltarea economiei, în dorința de a-și făuri o viață mai bună. Acest lucru este vizibil și la Ankara și în alte zone care înglobează în peisajul lor, ca elemente caracteristice, șantiere mai mici sau mai mari, din cele mai diverse ramuri ale industriei. Deosebit de puternic
NOTE DE DRUM

se face simțit suflul vieții moderne la Istanbul. orașul celor 500 de moschei ; uriașul pod peste Bosfor. ce leagă Europa de Asia, este doar unul din reperele arhitectonice noi ce răspunde cerinței, devenită cu anii tot mai acută, de a inlesni circuitul de bunuri materiale solicitate de economia în dezvoltare. De altfel, zecile de întreprinderi construite în ultimii ani in a- cest mare oraș au făcut din el un puternic centru industrial.La 100 km est de Bosfor se ridică centrul industriei chimice a Turciei, orașul Izmir, care adăpostește numeroasele întreprinderi ale acestei ramuri. fiind o creație a generației actuale. înspre sud-est, pe malul

Simbătă s-a efectuat la Basel tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finală ale Cupelor europene la handbal.
în „Cupa campionilor europeni" (masculin), echipa Dinamo București 

va intilni formația islandeză Valur 
Reykjavik. Dinamoviștii bucureșteni

Ieri și azi în divizia „A“ la fotbalIeri după-amiază, in cadrul etapei a 10-a a campionatului diviziei A la fotbal, s-au disputat două partide. La Pitești, echipa locală F.C. Argeș a învins cu scorul de 2—0 (0—0) formația F.C. Corvinul Hunedoara, prin golurile marcate de Moiceanu (min. 85) și Radu II (min. 90). EchipaU.T. Arad a ciștigat cu scorul de 1—0 (1—0) jocul susținut pe teren propriu cu Politehnica Timișoara, autorul golului fiind Broșovschi (min. 25).Celelalte șapte meciuri ale etapei se vor desfășura astăzi, după următorul program : Steaua — Chimia Rm. Vîlcea (stadionul Steaua) ; Jiul Pe
ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Palatul sporturilor și culturii din Capitală se vor desfășura astăzi, incepind de la ora 10,00, finalele cam

pionatelor naționale și ale „Daeiadel" 
la box, competiție urmărită cu viu interes in aceste zile de amatorii de sport.

în ordinea celor 11 categorii se vor 
întîlni următoarele perechi : A. Turei 
— I. Boboc : M. Vișan — Gh. Go- 
vicl ; T. Dinu — F. Ibrahim ; Gh. 
Oțelea — T. Cercel ; T. Tudor — 
I. Dragomir ; C. Hajnal — S. Cuțov ; 
I. Budușan — C. Hoduț ; N. Chio- 
veanu — V. Girgavu ; P. Istrate —
V. Silaghi ; D. Văleanu — G. Donici ; 
D. Căpâțină — I. Ccrnat.• în turul II al Olimpiadei de șah de la Buenos Aires, echipa masculină a României conduce cu l—0 in meciul cu Canada, trei partide fiind 

unui golf al Mării Egee, Izmirul. mîn- giiat în tot timpul a- nului de un soare blind, își etalează, la rîndu-i, numeroasele fabrici. între care și cele de prelucrare a produselor agricole recoltate in mănoasa zonă din împrejurimi.Cu prilejul unei recente vizite prin Turcia. am auzit frecvent cuvinte de prietenie față de România, față de poporul român. La Ankara și Istanbul, interlocutorii au evocat cu profundă stimă vizita efectuată în a- ceastă țară de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in vara a- nului 1976. întreprinderile construite in cooperare cu țara noastră contribuie la valorificarea superioară a unora din resursele naturale ale Turciei, iar tractoarele românești apărute pe ogoarele Anatoliei sînt un factor important in eforturile ce se depun pentru modernizarea agriculturii.Ca țări balcanice. România și Turcia dispun, de asemenea, de un prielnic teren de conlucrare pentru consolidarea păcii, pentru făurirea unor relații de bună vecinătate și prietenie in a- ceastă zonă, în consens cu voința tuturor popoarelor din Balcani.
Rodica ȘERBAN

vor susține, potrivit tragerii la sorți, primul meci in deplasare.în „Cupa Cupelor" pentru echipe masculine. H. C. Minaur Baia Mare 
va juca primul meci pe teren pro
priu in compania formației H. K. 
Allborg din Danemarca.

troșani — Dinamo ; F.C. Bihor Oradea — F.C. Olimpia Satu Mare ; S.C. Bacău — Sportul Studențesc ; Politehnica Iași — Gloria Buzău ; A.S.A. Tg. Mureș — C. S. Tirgoviște ; F.C. Baia Mare — Universitatea Craiova. Toate partidele vor începe la ora 15,00.
♦Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la aceste jocuri. Transmisia se va efectua pe programul I. in cadrul emisiunii Sport și muzică, cu începere de la ora 14.45. Repriza a doua a in- tilnirii F.C. Baia Mare — Universitatea Craiova va fi televizată.

întrerupte. Șahiștii români au cîști- gat cu 4—0 intilnirea din primul tur cu Porto Rico.La feminin, in grupa a IV-a. s-au înregistrat următoarele rezultate : România — Australia 1—1 (2) ; Bulgaria — Columbia 2—0 (1) ; Spania — Japonia 1—0 (2) ; Uruguay — Porto Rico 1,5—1,5.• în sala Floreasca dip Capitală, în cadrul etapei a 5-a a campionatului diviziei A la baschet masculin, s-a disputat aseară partida derbi dintre echipele bucureștene Dinamo și Steaua. Baschetbaliștii de la Dinamo au terminat învingători cu scorul de 84—70 (54—35).Astăzi cele două echipe se vor intilni din nou, in aceeași saiă, la ora 10,00,
® REZERVE DE ME

TAN PENTRU UN MI
LION DE ANI ? Astrofizi- cianul englez Thomas Gold afirmă că în adincurile Pămintului s-ar găsi enorme rezerve de gaz natural — metan — care ar .putea folosi omenirii drept combustibil cel puțin un milion de ani. Gold aduce in sprijinul teo.riei ..sale unele fenomene care se petrec în scoarța terestră. Astfel, se știe că mișcările seismice sînt însoțite uneori de flăcări. Thomas Gold susține că acestea s-ar datora gazului: metan ajuns in straturile superioare ale scoarței Pămintului. Savantul englez susține, de asemenea, că animalele devin neliniștite înaintea cutremurelor pentru că ar simți un miros de gaz metan, iar peștii, 

care mor in masă în timpul unor asemenea fenomene seismice, ar fi otrăviți de același gaz.
© CEI CARE FAC... 

PORTRETUL PÂMÎNTU- 
LUI. Intr-un trecut relativ apropiat, hărțile de geografie fizică se considerau valabile timp de zece-cincisprezece ani. Acum însă, ele trebuie înnoite la fiecare cinci ani. deoarece apar mereu noi lacuri de acumulare. canale, șosele, se extind sau apar noi orașe etc. De hărți mereu noi au nevoie cei care construiesc noi căi ferate, linii electrice de înaltă tensiune, conducte de gaze și autostrăzi, în ajutorul cartografilor vine acum cosmonautica. Cu ajutorul sateliților artificiali ai Pămîntu- 

lui. hărțile fizice se întocmesc cu mai multă operativitate și precizie. în U.R.S.S. a apărut recent o profesiune nouă — aceea de specialist în desenarea hărților pe baza observațiilor transmise de sateliți. Astfel de specialiști sint pregătiți de Facultatea de geografie a Universității din Moscova.
® EFECTELE TABA- 

GISMULUI ASUPRA 
NOILOR NĂSCUȚI. îe- meile care fumează in timpul sarcinii dau naștere unor copii mai plăpînzi, au subliniat in aceste zile la Geneva experțil Organizației Mondiale a Sănătății, cu ocazia unei reuniuni consacrate tabagismului. Astfel, acești copii cîntăresc, în medie, la naștere cu 200 de grame mai

puțin decit ceilalți, ai căror mame sint nefumătoare. Viața lor este mai amenințată și pot deveni ușor victime a diferite maladii, in special bronșite și pneumonii. Afirmind că nu există țigări lipsite de nocivitate. experții au subliniat necesitatea aplicării unor programe de luptă impotriva tabagismului. prcconizind intărlrea legislației impotriva consumului de tutun, extinderea campaniei de educare a publicului etc.
• TRACTORUL-GI- 

GANT... pe care-1 vedeți în fotografie, socotit a fi, pînă în prezent, cel mai mare din lume, a fost fabricat de firma „Nothern
Manufacturing" din statul Montana (S.U.A.), spre a servi in cultura bumbacului și a legumelor. Tractorul cîntărește peste 40 de tone, e pus în mișcare de un motor Diesel de 760 CP ; cele opt roți ale sale au un diametru de 2,4 m. El poate purta un 

plug cu o lățime de 7,4 metri și ară la o adîncime de 80 cm. Cabina tractoristului e prevăzută cu diferite instalații modeme.
• NOILE AVENTURI 

ALE LUI DONALD Șl 
MICKEY. Cu prilejul unui test de verificare a ordinatorului care controlează plata salariilor funcționarilor de la Ministerul locuințelor și dezvoltării urbane al S.U.A., rățoiul Donald, șoricelul Mickey și alte 27 de personaje îndrăgite ale filmelor de desene animate Disney au trăit, fără voia lor, o nouă aventură. Verificatorii au inclus în mod expres numele eroilor lui Disney pe lista angajaților respectivului minister, „repartizîn- du-le“ salarii uriașe. De pildă, Donald era trecut cu un salariu 

de 99 000 de dolari, dublul a ceea ce primesc înalții funcționari ai ministerului. Calculatorul, fără să ezite, s-a lăsat păcălit și a autorizat plata salariilor acestor funcționari bizari .'
• PENTRU El AU

RUL E MAI SCUMP. Republica Sud-Africană este, după cum se știe, un mare producător de aur. în fiecare zi, din minele ei sînt scoase la iveală trei tone de metal galben, care aduce administrației de la Pretoria un cîștig anual de aproximativ patru miliarde franci. Minerii sint. firește, oameni de culoare, care, deși lucrează in condiții infernale, de crasă nepăsare față de securitatea muncii. primesc o remunerație derizorie. Numai în doi ani. 1973— 1975, peste 130 de mineri au 

pierit în fundul galeriilor. 500 au fost răniți de explozii, iar alte mii au fost scoși din mine bolnavi de plămîni. Pentru ei, aurul pe care-1 scot din adincurile pămintului e mult mai scump, fiind adesea plătit cu viața.
• TRATAMENT COM

PUTERIZAT. Un pancreas artificial, funcționînd după programe elaborate de computer, a fost realizat de un grup de oameni de știință niponi de la clinica universitară din Osaka. Aparatul. în greutate de 3 kilograme și nu mai mare decit un casetofon, aprovizionează circuitul sangvin al bolnavului de diabet cu doze de insulină precis calculate de ordinator șt injectate în brațul pacientului printr-o sondă.
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„Pentru creșterea rolului UNESCO 
in soluționarea marilor probleme 

ale lumii contemporane"
Cuvîntarea șefului delegației române la cea de-a XX-a sesiune a 

Conferinței generale UNESCO
PARIS 28 (Agerpres). •— In ședința plenară a Conferinței generale 

a. UNESCO a luat cuvintul Ilie Rădulescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, șeful delegației române la cea de-a 
XX-a sesiune a Conferinței generale.Delegația României, a arătat vorbitorul, participă la dezbateri cu convingerea că, prin problematica majoră aflată pe agenda sa de lucru, sesiunea va marca un moment important pe linia afirmării tot mai puternice a UNESCO în dezvoltarea colaborării internaționale. în promovarea păcii și înțelegerii între popoare, in progresul general al umanității.Șeful delegației române a relevat preocuparea deosebită manifestată de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea rolului O.N.U., al UNESCO și al celorlalte foruri internaționale în solutionarea problemelor ce confruntă lumea contemporană. El a subliniat apoi necesitatea opririi neîntîrziate a cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării generale, dinamizării procesului de destindere, securitate și colaborare în Europa, lichidării subdezvoltării.Reprezentantul României a declarat apoi că delegația română prezintă sesiunii un proiect de rezoluție referitor la contribuția UNESCO la lărgirea cooperării regional-europene în domeniile care țin de competența sa.Considerăm necesar — a continuat vorbitorul — ca în programul UNESCO un loc central să-1 ocupe acțiunile consacrate sprijinirii e- forturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru intensificarea progresului lor economic și social. Delegația română apreciază necesară o prezență . activă a UNESCO in pregătirea documentelor pentru sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. din anul 1980, consacrată noii ordini economice internaținale, precum și în procesul de pregătire și desfășurare a Conferinței O.N.U. pentru știință și tenologie în slujba dezvoltării, de la Viena.Abordind problema educării și formării pentru viață a tinerei generații, șeful delegației țării noastre a relevat utilitatea ca programul de perspectivă al UNESCO să cuprindă tematici mai largi privind tineretul.Guvernul român — a subliniat vorbitorul — pronunțîndu-se pentru un larg schimb de opinii și de experimentă pe plan mondial, consideră, totodată, că sint străine intereselor păcii și securității internaționale orice acțiuni care urmăresc defăimarea altor popoare, denaturarea vădită a realităților, propagarea rasismului, a ideilor războinice și învrăjbirii între popoare. Legăturile culturale, presa, radioul, televiziunea și celelalte mijloace sînt chemate să contribuie la cultivarea respectului față de alte popoare, de tradițiile, cultura și creația lor contemporană, la întărirea păcii și prieteniei intre națiuni. UNESCO este mai mult ca ori- cînd chemată să-și sporească aportul Ia lupta popoarelor pentru dezvoltarea lor liberă și independentă, la li-

chidarea oricăror vestigii ale colonialismului, neocolonialismului, rasismului și politicii de apartheid, a oricărei forme de dominație asupra altor popoare. Este necesar, de asemenea, ca organizația să acorde atenție în preocupările sale și preîntîmpinării și combaterii unor' fenomene ca propagarea violenței și urii față de om, care afectează viața spirituală, dezvoltarea morală sănătoasă a popoarelor, îndeosebi a tineretului.în încheiere, exprimîndu-și în ansamblu acordul cu programul UNESCO pe perioada 1979—1980, reprezentantul României a declarat, că țara noastră va acționa.în direcția realizării programelor ce vor fi adoptate de Conferința generală a UNESCO.
SESIUNEA

ADUNĂRII DE STAT 
A R. P. UNGAREBUDAPESTA 28 (Agerpres). — La Budapesta a avut loc sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare. La lucrări au participat Janos Kadar. prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., alți conducători de partid și de stat. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea invățămîntului și realizarea programului pe termen lung de dezvoltare a transporturilor.

agențiile de presă transmit:
Vizita delegației C.C. al 

P.C.R. în R. P. Ungară. De legația C.C. al Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Dumi- trache, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Brașov, care efectuează o vizită de schimb de experiență în R. P. Ungară, a fost primită de Borbely Sandor, secretar al C.C. alP.M.S.U. întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă. A fost prezent V. Bolojan, ambasadorul țării noastre la Budapesta.
Comunicat comun sovie- 

yjjjțjjgg. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și-a încheiat vizita oficială în Franța. Comunicatul comun dat publicității

Vizita delegației P.C.R. in Norvegia
O 5OSLO 28 (Agerpres). — Președintele Partidului Comunist din Norvegia, Martin Gunnar Knutsen. a primit delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., care întreprinde o vizită in Norvegia.Cu acest prilej, din partea secretarului general al Partidului Comunist 'Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost transmise președintelui Partidului Comunist din Norvegia un mesaj de prietenie, urări de sănătate și succese. Mulțumind, tovarășul Martin Gunnar Knutsen a adresat, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie, cele mai bune urări de sănătate, de prosperitate

ORIENTUL MIJLOCIUWASHINGTON 28 (Agerpres). — Președintele Jimmy Carter a avut o întrevedere la Casa Albă cu regele Khalid al Arabiei Saudite. într-o declarație făcută la sfîrșitul convorbirilor, un purtător de cuvînt al 'Casei Albe a precizat că au fost discutate probleme vizînd realizarea păcii în, Orientul Mijlociu.LONDRA 28 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, David Owen,, a declarat că guvernul său s-a împotrivit dintotdeau- na creării de așezări israeliene in teritoriile arabe ocupate, „activitate care face dificilă o reglementare negociată". „Regretăm profund adoptarea acestei hotăriri" — se subliniază în declarația ministrului britanic.NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Comitetul pentru problemele bugetare al Adunării Generale aO.N.U. a aprobat, vineri, alocarea 

cu acest prilej reafirmă importanța pe care U.R.S.S. și Franța o acordă îndeplinirii de către toți participanții la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa a tuturor prevederilor Actului final. După cum precizează agenția T.A.S.S.. președintele Franței, Valery Giscard d'Estaing, a acceptat invitația de a face o vizită oficială în Uniunea Sovietică in 1979.
Semnarea unor docu

mente bulgaro—etiopiene. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în Etiopia. Au fost semnate o declarație de prietenie și colaborare, un comunicat comun și un protocol privind orientările fundamentale ale colaborării economice bulgaro-etio- piene. 

pentru poporul român. în cadrul convorbirii ce a avut loc au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două partide.
★Delegația P.C.R. ' s-a întilnit, de asemenea, cu președintele Partidului Socialist de Stingă. Berge Furre, căruia i-a transmis un mesaj cordial din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Evocînd cu plăcere vizita și convorbirile pe care le-a avut în cursul acestui an la București, Berge Furre a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate, de succese in activitatea Partidului Comunist Român, de prosperitate și fericire ‘ poporului român.

unor credite în valoare de 44,5 milioane dolari pentru finanțarea operațiunilor forței O.N.U. din Liban — U.N.I.F.I.L. — î.n cursul actualului său mandat de patru luni, care se încheie la 18 ianuarie 1979.BAGDAD. — Comisia siriano- irakiană pentru problemele economice și cooperarea tehnică, constituită în conformitate cu „Carta de acțiune comună", și-a încheiat lucrările la Bagdad, sub conducerea lui Adnan Hussein, membru al Consiliu- ■ lui.. Comandamentului Revoluției si ministru irakian al planului, și a lui Jamil Shaya, vicepremier pentru problemele economice al Siriei. Potrivit agenției irakiene de presă. (I.N.A.), convorbirile urmăresc să realizeze cooperarea tehnico-economică între Irak și Siria șl să dezvolte relațiile bilaterale în domeniile agriculturii, industriei, irigațiilor, comerțului, planificării și transporturilor.

Convorbiri chino-nigerie- 
JJg, Olusegun Obasanjo, șeful statului federal nigerian, a primit pe Ken Biao, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, aflat in vizită oficială la Lagos. în timpul convorbirii — subliniază agenția China Nouă — cele două părți și-au exprimat dorința dezvoltării și lărgirii cooperării prietenești.

Sentință. Tribunalul din Milano a pronunțat simbătâ sentința în procesul intentat unui număr de șase membri ai grupării teroriste autointitulate „Brigăzile roșii", condamnin- du-i la pedepse cu închisoare între 3 luni și 9 ani. Corrado Alunni, considerat noul șef al organizației teroriste, a fost condamnat lâ șapte ani închisoare, sub acuzația de a face parte din- tr-o bandă înarmată.

Primirea unor
ambasadori ai României•

La primul ministru 
al Guvernului R. S. VietnamHANOI 28 (Agerpres). — Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam', Fam Van Dong, T-a primit în vizită de prezentare pe Ion Medrea, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al țării noastre la Hanoi.Cu acest prilej, premierul Fam Van Dong a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Le Duan, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam.In convorbirea care a avut loc s-a exprimat dorința celor două părți'de a se realiza prevederile documentelor româno-vietnameze semnate cu prilejul vizitelor la nivel înalt, care reprezintă o expresie a relațiilor prietenești dintre cele două state.

La primul ministru 
al FinlandeiHELSINKI 28 (Agerpres). — Kale vi Sorsa, primul ministru al guvernului finlandez, a primit în vizită de prezentare pe Maria Stănescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în această țară. Cu acest prilej, primul ministru al guvernului finlandez, președintele Partidului Social- Democrat din Finlanda, a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, secretarul general al Partidului Comunist Român, un călduros salut tovărășesc împreună cu urarea de pace și prosperitate poporului român. Au fost evocate bunele relații existente între România și Finlanda, între Partidul Comunist Român și Partidul Social- Democrat, exprimindu-se, totodată, hotărirea celor două părți de a le dezvolta și extinde pe multiple planuri.

Premiul Nobel 
pentru pace 

pe 1978
OSLO 28 (Agerpres). — Comi

tetul Premiului Nobel pentru 
pace desemnat de parlamentul 
norvegian a anunțat hotărirea 
de a acorda Premiul Nobel pen
tru pace pe anul 1978 președin
telui Egiptului, Anwar El Sadat, 
și primului ministru al Israelu
lui, Menahem Begin. Comitetul 
a precizat că acordind Premiul 
Nobel președintelui Sadat și pre
mierului Begin „dorește nu nu
mai să recunoască acțiunile deja 
înfăptuite in slujba păcii, dar și 
să stimuleze noi eforturi in ve
derea elaborării unor soluții 
practice care să poată transfor
ma in realitate speranțele într-o 
pace durabilă, așa cum au fost 
ele prefigurate prin acorduri".

Manifestări consacrate 
celei de-a 60-a aniversări

a statului național unitar român
In cadrul manifestărilor consacrate 

celei de-a 60-a aniversări a formării 
statului național unitar român, la 
Roma a avut loc un colocviu pe tema „Analiza istorică și artistică a Columnei lui Traian", organizat de Aca
demia națională Dei Lincei și Acade
mia Republicii Socialiste România.

Președintele Academiei Dei Lincei, 
acad. prof. dr. Enrico Cerulli, a rele
vat că „această manifestare de înaltă 
valoare științifică și culturală repre
zintă un omagiu adus poporului ro
mân, milenarei sale istorii, poporului 
care a luptat pentru a-și apăra inde
pendența, suveranitatea și unitatea 
națională, păstrindu-și, in pofida vi
cisitudinilor istoriei, latinitatea sa".

In cadrul colocviului au prezentat 
comunicări academicienii Emil Co.n- 
durachi și Virgil Vătășianu, iar din 
partea italiană — academicienii Santo 
Mazzarino și Silvio Ferri. A fost re

Activitate intensă în „portul cosmic* 
circumterestru

• „Progress 4" și-a încheiat cu succes misiunea • „Traficul de 
mărfuri" în Cosmos s-a mărit cu încă două tone • Perspecti

vele unor „cosmodroame pe orbită"
Nave vin și pleacă 

din „portul cosmic" 
de pe orbita circum- 
terestră — stația știin
țifică sovietică „Sa- 
liut-6“. Zilele trecute 
și-a încheiat cursa pe 
ruta „Pămînt-orbită" 
nava automată de 
transport „Progress-4“, 
care, după ce a sta
ționat aproape 20 de 
zile la unul din ca
petele „laboratorului 
zburător" pentru des
cărcarea combustibilu
lui, aparaturii de înlo
cuire și diverselor ma
teriale consumabile, a 
a fost desprinsă lin și 
trecută în regim au
tonom de zbor. Di
rijată pe o traiecto
rie coboritoare, nava 
și-d încetat apoi exis
tența in momentul 
contactului cu pături
le dense ale atmosfe
rei.

Membrii echipaju
lui de la bordul com
plexului științific „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-31", 
cosmonauții sovietici 
Vladimir Kovalionok și 
Alexandr Ivancenkov, 
aflațl la cirma aces
tuia încă de la data 
de 17 iulie, au con
semnat, ca atare, mo
mentul decuplării car
goului spațial, trecînd 
astfel la activul lor 
încă o navă descărca
tă, a treia de acest fel, 
pe lingă multiplele 
cercetări și experi
mente tehnico-științi- 

fice, medicale și biolo
gice efectuate în ca
drul actualei misiuni 
cosmice de durată. De 
altfel, ultimul trans
port a mărit cu încă 
aproape două tone 
„traficul de mărfuri" 
in portul cosmic pe a- 
nul în curs, creind 
condiții pentru conti
nuarea activității echi
pajului de bază și 
rezerve de combusti
bil necesare evoluției 
complexului.

Conducătorii progra
mului misiunii spația
le au formulat în ul
tima vreme considera
ții interesante in legă
tură cu însemnătatea 
și semnificația unor 
momente din finalul 
acestui sezon de acti
vitate la bordul com
plexului științific. Re- 
ferindu-se la reușita 
ultimelor manevre de 
corectare a orbitei, in 
condițiile evoluției ți
nui complex spațial de 
dimensiuni impresio
nante — 30 de metri 
lungime și o masă de 32 tone — manevre e- 
fectuate consecutiv (la 
19 și 20 octombrie), V. 
Blagov, director ad
junct al programului, 
a precizat că parame
trii de mișcare ai 
complexului au fost 
astfel modificați in
cit permit stației „Sa- 
liut-6“ să se mențină 
în continuare in spa
țiul extraterestru, pe

levată semnificația profundă a Co
lumnei in istoria celor două popoare.

★Cu ocazia aceluiași eveniment, la Bari a avut loc adunarea de constituire a Asociației regionale Puglia de prietenie Italia-România.în cuvintul rostit cu acest prilej, deputatul Renato del’Andro, membru al Direcțiunii Partidului Democrat- Creștin a relevat că asociația își propune să contribuie la promovarea și dezvoltarea raporturilor dintre Italia și România.Participanții la adunare au adoptat în unanimitate > un mesaj adresat președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care se dă glas sentimentelor de înaltă considerație și prețuire pentru opera șefului statului român, pusă în slujba păcii și colaborării între popoare.

orbite de montaj. 
„Crearea în Uniunea 
Sovietică a stațiilor 
orbitale cu echipaje 
itinerante, a navelor 
de transport automate 
„Progress" — arată 
intr-un comentariu 
publicat în „Pravda" 
pilotul cosmonaut al 
Uniunii . Sovietice A- 
lexei Leonov și spe
cialistul in medicina 
cosmică V. Lebedev — 
apropie în mod real 
omenirea de zborurile 
interplanetare. Ele pot 
deveni „cosmodroame 
pe orbită" unde cos
monauții vor putea 
participa la montajul 
navelor interplanetare 
și verificarea sisteme
lor acestora, la acli
matizarea impusă de 
un drum îndepărtat".

In zilele următoare 
se așteaptă ca mem
brii echipajului să 
treacă la operațiunile 
de conservare a sta
ției ,,Saliut-6“, de care 
se vor despărți în cu- 
rind, urmind ca peste 
un timp alte cupluri 
de cosmonauți, inclu
siv echipaje mixte, 
lansate în cadrul pro
gramului „Intercos- 
mos“, la îndeplinirea 
căruia participă și țara 
noastră, să continue o 
activitate susținută de 
cercetare a spațiului 
extraatmosferic.

Mihai CORUȚ
Moscova

ACTUALITATEA ÎN IMAGINI
UN NOU ACT ARBITRAR AL RASIȘTILOR DE LA SALISBURY

Mii de tineri negri înrolați cu forța în armată

Apartheidul își continuă provocările început de înseninare la Beirut

Atitudinea provocatoare a Republicii Sud-Africane, care a recurs la 
o nouă manevră in scopul de a împiedica accesul la independență al 
Namibiei — organizarea unor așa-zise „alegeri generale", fără supra
vegherea O.N.U. — a stirnit un puternic val de proteste in întreaga 
lume. Grupul statelor africane a cerut convocarea unei reuniuni de 
urgentă a Consiliului de Securitate, in fotografie : imagine tipică a re

presiunilor brutale la care se dedau forțele regimului de la Pretoria

LIBAN. Recentele ciocniri armate au lăsat urme adinei pe chipul orașului Beirut și au supus populația sa la 
tot felul de privațiuni. Autoritățile libaneze depun însă eforturi susținute pentru revenirea vieții la normal, in 

fotografie: un punct de distribuire a alimentelor din cartierul Achrafieh

PORTUGALIA: în apărarea reformei agrare

în ultima vreme, în regiunea agricolă Alentejo au avut loc ample manifestații de protest împotriva încercării 
autorităților de a anula efectele reformei agrare, aprobată de primul guvern constituțional al Portugaliei, 
constituit după revoluția de la 25 aprilie 1974. Ca urmare a acestor manifestații, Ministerul Agriculturii și 
Pescuitului din Portugalia a suspendat temporar acțiunea de restituire către foștii proprietari a pămînturilor 

expropriate, in fotografie : un miting al țăranilor din Alentejo

JAPONIA: Constructorii de nave - 
împotriva concedierilor

JAPONIA. Unul dintre sectoarele industriale cele mai afectate de re
cesiunea economică este industria construcțiilor de nave. în ultimele 
zile, în diferite orașe ale țării au avut loc puternice acțiuni de protest 
ale muncitorilor de la șantierele navale împotriva intenției marilor com
panii de a restrînge activitatea și a arunca pe drumuri mii de sala- 
riați. în fotografie : un grup de demonstranți în fața sediului societății 
„Ishikawajima — Harima Heavy Industries", revendicind asigurarea locu

rilor de muncă

SALISBURY 28 (Agerpres). — în Rhodesia au intrat în vigoare. în- cepind de joi, hotărîrile autorităților de la Salisbury privind înrolarea forțată în armată, pe o perioadă de un an, a tuturor africanilor în vîrstă de 18—25 de ani care au urmat cel puțin trei arii cursurile unei școli secundare sau care au semnat un contract de formare profesională. A- ceastă măsură afectează aproximativ 25 000 de persoane.

La Universitatea din Salisbury a avut loc un miting de protest al studenților africani împotriva hotărîrii arbitrare a autorităților rasiste rho- desiene. Luînd cuvintul la miting, președintele Asociației studenților africani, Esmael Chatikobo, a declarat că studenții negri nu vor accepta să lupte împotriva confraților lor, chiar dacă ar fi amenințați cu moartea.

avertizează împotriva 
escaladării infracțiunii.

Un ou, un submarin
— „Cine fură azi un ou, mîine..." 
Preventiv, educativ, moralizator, proverbul 

indiferenței față de infractor și a pericolului

i

Acum un bun număr de ani, pe ecranele 
dioară nostimă — „S-a furat o bombă". Dar 
dioară...

Acum un număr de ani au fost fracturate cîteva din depozitele 
militare împrăștiate între Rin și Elba ; s-au sustras grenade, mitra- 
liete, pistoale. Dar cine să ia în serios asemenea mărunțișuri...

Acum cîțiva ani, autoritățile americane au anunțat dispariția a 
690 kg de uraniu și 1 450 kg de plutoniu — cantitate suficientă pen
tru producerea a circa 100 de mici bombe nucleare. Iar două princi
pale agenții nucleare britanice au arătat că în ultimii șase ani le-au 
dispărut 100 kg de plutoniu. Dar cu atîtea minuni ale fizicii, cine mai 
știe, poate că plutoniul se evaporă...

Acum mai puțin de un deceniu a dispărut o navă care transporta 
nu cîteva kilograme, ci două sute de tone de uraniu. A ridicat ancora 
dintr-un port al Mării Nordului... și s-a volatilizat, pe urmele corăbiei 
Olandezului zburător. Abia de curînd a fost descoperită, botezată cu 
alt nume — doar uraniul a rămas dispărut. Și cine să caute, printre 
valuri, urma potecilor de ape...

Acum vreo doi-trei ani, un film de aventuri, cu simpaticul fost 
oaspete al ecranelor televiziunii noastre, Roger Moore, imagina un 
vas care fura submarine, ascunzîndu-le în cală. Dar cine să nu zîm- 
bească la o ficțiune-divertisment, cu ingenioase trucuri tehnice ?

Acum puține zile, F.B.I.-ul a avut o îndeletnicire foarte concretă 
destui de originală: a trebuit să zădărnicească tentativa de a se 
fura un submarin atomic — submarinul „Trepang", cu baza la New 
London, Connecticut. N-a mai fost comedioară sau ficțiune: un 
agent de asigurări și un fost... curățitor de covoare plănuiseră orga
nizarea unei bande de 12 gangsteri care, bine înarmați, urmau să 
invadeze noaptea submarinul, să-i neutralizeze echipajul și să pjece 
apoi în larg. Iar pentru a-și acoperi retragerea, au prevăzut să bom
bardeze New London-ul, 
nului.

...De data aceasta n-a 
din U. S. Navy avea o 
presă la care a încercat 
oceano-nucleari au fost 
St. Louis.

Deci poliția și-a făcut datoria — răufăcătorii au fost arestați. 
Firesc și necesar: ieri un ou, azi un submarin atomic, mîine puteau 
să fure o flotă.

Și, desigur, la fel de firesc, poliția nu i-a deranjat cu nimic pe 
ceilalți. Pe acei care asigură înmulțirea continuă a flotelor de sub
marine, cuirasate și portavioane, a flotilelor de bombardiere, a ba
teriilor de rachete nucleare și bombe atomice capabile să transforme 
planeta într-un glob de scrum.

Primii sînt niște răufăcători.
Ceilalți sînt — nu-i așa ? — persoane onorabile.

N. CORBU

noastre rula o come- 
ce contează o come-

chiar cu rachetele de la bordul submari-

mai zîmbit nimeni — amiralul David Cowney 
figură destul de crispată la conferința de 
să liniștească populația arătînd că borfașii 
judecați și condamnați de Tribunalul din
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