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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Marți, 31 octombrie, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-au desfășurat lucrările 
ședinței Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat și aprobat programul cu privire la 
aprovizionarea populației pe ultimul 
trimestru al acestui an, precum și pe 
semestrul I al anului 1979.

Elaborat pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, programul 
prevede măsurile necesare pentru asi
gurarea unei bune aprovizionări a 
populației cu o gamă largă de pro
duse alimentare de bază și de bunuri 
industriale de consum, în sortimente 
diversificate și de calitate superioară. 
Programul este alcătuit în strînsă con
cordanță cu cerințele de consum de
terminate de creșterea mai accentua
tă a veniturilor populației, de trecerea 
la realizarea celei de-a doua etape a 
majorării retribuției personalului mun
citor. In acest sens, fondul de marfă 
stabilit pentru perioada toamnă-iarnă

este mai mare decit cel desfăcut in 
perioada precedentă.

Comitetul Politic Executiv a stabilit, 
totodată, o serie de sarcini pentru or
ganismele răspunzătoare de ducerea 
la îndeplinire a tuturor obiectivelor 
programului de aprovizionare. S-a in
dicat Ministerului Comerțului Interior, 
CENTROCOOP-ului, consiliilor popu
lare, celorlalți factori însărcinați cu 
aprovizionarea să acționeze, în conti
nuare, cu perseverență pentru perfec
ționarea organizării și funcționării re
țelei comerciale și de alimentație pu
blică, pentru aprovizionarea ritmică, 
la nivelul și în sortimentele stabilite, a 
populației.

Comitetul Politic Executiv a dezbă
tut și aprobat Codul vamal al Repu
blicii Socialiste România, important 
act normativ al politicii vamale a țării 
noastre. Prevederile sale au drept 
scop stimularea dezvoltării și moder
nizării economiei noastre naționale, 
extinderea participării României la 
diviziunea internațională a muncii, 
intensificarea schimburilor cultural- 
științifice cu alte țări și promovarea

turismului internațional, în condițiile 
protejării patrimoniului cultural națio
nal, a intereselor generale ale po
porului român. Prin sistematizarea și 
unificarea normelor vamale se asigură 
întărirea rolului de control al organe
lor vamale asupra respectării mono
polului de stat al comerțului exterior, 
precum și creșterea răspunderilor or
ganelor centrale, unităților producă
toare, a întreprinderilor de comerț ex
terior și a celorlalte unități socialiste 
în desfășurarea tuturor schimburilor.

Codul vamal conține, pe linia re
glementărilor referitoare la trecerea 
peste frontieră a mărfurilor, precizări 
privind introducerea sau scoaterea de 
bunuri din țară de către persoane 
fizice, scutirile de taxe vamale, răs 
punderile și sancțiunile în caz de ne 
respectare a normelor vamale.

Codul vamal urmează să fie publi 
cat în Buletinul oficial.

In încheierea ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a discutat și soluționat 
probleme privind activitatea curentă 
de partid și de stat, adoptînd măsuri 
corespunzătoare,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU

PENTRU O REVOLUȚIE
IN AGRICULTURA

in cercetarea științifică, în organizarea
și conducerea agriculturii, in modul de lucru și in 
conștiința tuturor oamenilor muncii de pe ogoare

în atmosfera de puternică angajare 
și hotărîre fermă de a înfăptui ne
abătut sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului, privind 
dezvoltarea unei agriculturi moder
ne. intensive, de mare productivitate, 
milioanele de oameni ai muncii de 
la sate au sărbătorit în acest an „Ziua 
recoltei" cu un bilanț rodnic în creș
terea producțiilor vegetale și animale.

După cum 
Nicolae Ceaușescu 
tită cu acest pri
lej la marea a- 
dunare populară 
din Pitești, rezul
tatele obținute in 
primii trei ani ai 
cincinalului ac
tual ne dau drep
tul să fim mulțu
miți de felul în 
care se dezvoltă 
agricultura noas
tră. în acest an, 
buchetul de flori 
care aduc primă
vara agriculturii 
românești a de
venit mai mare, 
mai cuprinzător. 
A crescut numă
rul unităților a- 
gricole de stat 
care au realizat

sublinia tovarășul 
în cuvîntarea ros-

cipală ce se detașează pregnant din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, prin precizia și cla
ritatea cu care a jalonat direcțiile 
principale de acțiune in viitor și căile 
de perfecționare a activității din a- 
ceastă ramură, constituie un program 
concret, mobilizator pentru o adevă
rată revoluție în agricultură, în ve
derea dezvoltării ei și mai puternice.

Cerințele dezvoltării economiei na
ționale în etapa actuală, ale ridicării

nouă, superioară, salt revoluționar ce 
trebuie să se producă și in toate sec
toarele agriculturii noastre socialiste. 
Evidențiind această cerință. în cu
vîntarea rostită la „Ziua recoltei" 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Pentru a realiza revoluția în 
agricultură trebuie să realizăm mai 
întîi revoluția în știință, in condu
cerea agriculturii, în modul de a lu
cra al specialiștilor, 
Aceasta presupune

„Rezultatele bune pe care le avem 
intr-un număr mare de unități în unele 
județe demonstrează că peste tot este 
posibil ca încă în anul viitor să se facă 
o cotitură radicală in activitatea din 
agricultură".

NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința Consiliului de Stat
în ziua de 31 octombrie a.c. a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat, ca invitați, 
tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al guvernului, viceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștri, alți 
conducători de organe centrale, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

în cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat Decretul 
privind prelevarea pentru societate a 
unei părți din valoarea producției 
nete și Decretul privind unele măsuri 
pentru apărarea civilă.

Consiliul de Stat a examinat șl rati
ficat : Tratatul de prietenie și colabo
rare între Republica Socialistă Româ
nia și Kampuchia Democrată, înche
iat la Pnom Penh la 29 mal 1978 ; 
Acordul de cooperare economică și 
tehnică dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Rega
tului Maroc, semnat la București la 
28 iunie 1978 ; Acordul comercial din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Zair, semnat la București 
la 8 august 1978 ; Acordul dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Islamică Pakistan privind pro
tejarea și garantarea reciprocă a in
vestiției de capital, semnat la Isla
mabad la 21 ianuarie 1978 ; Convenția 
referitoare la statutul juridic și facili
tățile Centrului internațional de in
formare științifică și tehnică, înche
iată la Moscova la 26 iunie 1973 ; 
Convenția dintre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste privind soluționarea și preve
nirea cazurilor de dublă cetățenie, 
semnată la Moscova Ia 28 iunie 1978; 
Convenția între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Repu
blicii Populare Bulgaria privind pro
tecția. întreținerea și reconstituirea 
liniei de frontieră și a semnelor de 
frontieră, în sectorul de uscat al fron
tierei de stat româno-bulgare, sem
nată la București la 27 mai 1978 ;

Convenția dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord privind 
asistenta juridică în materie civilă și 
comercială, semnată la Londra la 15 
iunie 1978 ; Convenția cu privire la 
evitarea dublei impuneri a venituri
lor și bunurilor persoanelor juridice, 
încheiată Ia Ulan-Bator la 19 mai 
1978 ; Convenția dintre Republica 
Socialistă România și Regatul Sue
diei pentru evitarea dublei impuneri 
cu privire la impozitele pe venit și 
avere și Protocolul la această con
venție, încheiate la Stockholm, la 22 
decembrie 1976 ; Protocolul încheiat 
la Islamabad, la 23 ianuarie 1978, cu 
privire la modificările Acordului de 
cooperare economică, tehnică și știin
țifică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pa
kistan. Totodată, Consiliul de Stat a 
acceptat amendamentele la regulile 
anexe ale Convenției internaționale 
pentru ocrotirea vieții omenești pe 
mare, Încheiată la Londra la 17 iu
nie 1960.

Toate decretele menționate au fost, 
In prealabil, dezbătute și avizate fa
vorabil de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a analizat apoi și 
a aprobat Raportul privind eficiența 
investițiilor realizate la Sistemul 
Porțile de Fier și, in legătură cu 
aceasta, a adoptat Decretul pentru 
aprobarea Procesului verbal privind 
terminarea executării Sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, încheiat la Belgrad la 1 oc
tombrie 1977.

Consiliul de Stat constată că lu
crările acestui important obiectiv 
hidroenergetic și de navigație, rod al 
cooperării prietenești dintre Republi
ca Socialistă România și R.S.F. Iugo
slavia, s-au realizat înainte de termen, 
cu o economie la investiții și cu o 
putere superioară celei prevăzute în 
proiect. Performanțele tehnico-eco- 
nomice ridicate ale acestui obiectiv 
rezultă din faptul că, tn perioada de 
la punerea in funcțiune, s-au produs

tn fiecare an cu 500 milioane kWh 
peste prevederile planului. în condi
țiile reducerii prețului de cost și re
cuperării întregii investiții înainte de 
termenele prevăzute inițial.

în continuarea lucrărilor. Consiliul 
de Stat a dezbătut și aprobat Ra
portul Comisiei pentru analiza ac
tivității de soluționare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii adresate 
Consiliului de Stat în perioada 1 ia
nuarie—31 august 1978 și Raportul 
Consiliului de Miniștri privind rezol
varea propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor mun
cii în semestrul 1/1978.

Consiliul de Stat a dat o apreciere 
pozitivă modului în care ău fost so
luționate propunerile, sesizările, re- 
clamațiile și cererile oamenilor mun
cii și a recomandat Consiliului de 
Miniștri și Comisiei de pe lingă Con
siliul de Stat să acționeze în conti
nuare pentru o mai bună organizare 
și desfășurare a acestei activități. 
Totodată, Consiliul de Stat a indicat 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale, consiliilor populare și unităților 
socialiste să se ocupe cu toată răs
punderea pentru rezolvarea proble
melor ridicate de cetățeni în scrisori 
sau in cadrul audiențelor in confor
mitate cu prevederile legilor tării.

Consiliul de Stat a examinat apoi 
Raportul cuprinzind concluziile con
trolului cu privire la legalitatea con
struirii unor locuințe proprietate per
sonală în municipiul Piatra Neamț.

Din verificările efectuate s-a con
statat că unele persoane din muni
cipiul Piatra Neamț și-au construit 
locuințe proprietate personală, tip 
vile, prin abuzuri și alte încălcări 
grave ale prevederilor legale, ale nor
melor eticii și echității socialiste.

Consiliul de Stat a hotărît trecerea 
în proprietatea statului a acestor 
imobile, construite cu încălcarea le
gilor țării, urmînd ca ele să fie date 
în folosință oamenilor muncii care 
lucrează nemijlocit în producție.

Consiliul de Stat a soluționat, în 
continuare, unele probleme ale acti
vității curente.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului R. P. Ungare

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți la amiază,

pe Rajnal Săndor, care ți-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Populare Unga
re în tara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).

Ca pretutindeni în țard, la Rîmnicu Vîlcea se construiesc în ritm intens noi și moderne blocuri de locuințe

O nouă capacitate

în cadrul programului de dez
voltare a fabricației de tractoa
re. la întreprinderea de profil 
din Brașov au fost puse în func
țiune noi capacități care vor 
permite creșterea producției de 
tractoare cu puteri de 45 CP— 
70 CP și de 150—360 CP. Alături 
de antreprenorul general al lu
crării — I.C.I.M. Brașov, o con
tribuție deosebită la punerea in 
funcțiune, a noilor capacități 
au adus formațiile de lucru ale 
beneficiarului. (Nicolae Mocanu).

Suplimentar
la export

UN MARE FRONT DE LUPTA
ÎN RĂZBOIUL CONTRA RISIPEI:
Să transformăm materialele secundare și deșeurile
in resurse utile producției, economiei naționale!

și cooperatiste 
cu mult peste 

4 000 kg griu și 5 000 kg de porumb la 
hectar. De asemenea, este mai mare 
numărul de cooperative și întreprin
deri de stat care au obținut recolte 
de porumb de 10 000 kg și peste 
10 000 kg porumb boabe la hectar. A- 
semenea recolte pot și trebuie să de
vină producții medii pentru toată 
agricultura. Este un obiectiv pe de
plin realizabil, dovedit de experiența 
unităților agricole din județul Ialo
mița, care în acest an au depășit pro
ducția de 5 000 kg de porumb la hec
tar pe întregul județ.

Departe de a constitui o limită, 
toate aceste rezultate, ca și altele la 
fel de bune obținute de numeroase 
unități la plantele tehnice, în legumi
cultura, viticultură, pomicultură și 
zootehnie, dovedesc potențialul uriaș, 
marile posibilități de care dispune 
agricultura noastră socialistă pentru 
creșterea producțiilor în toate sec
toarele. Este de altfel concluzia prin-

nivelului de trai al poporului impun 
sporirea producțiilor din această ra
mură la nivelul prevăzut de hotărî- 
rile Congresului al XI-lea al partidu
lui și, în acest scop, așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie înlăturate cu hotărîre lipsu
rile, trebuie declanșată o mobilizare 
generală a tuturor oamenilor mun
cii din acest sector pentru folosirea 
deplină și rațională a pămîntului, 
utilizarea cu randament sporit a mij
loacelor mecanice și chimice, exploa
tarea judicioasă a sistemelor de iri
gații, intensificarea cercetării agrico
le și promovarea largă, susținută a 
cuceririlor științei și tehnicii moder
ne, pentru creșterea gradului de cali
ficare a cadrelor, a întregii țărănimi. 

înfăptuirea exemplară a acestor 
sarcini constituie un imperativ pen
tru realizarea obiectivului major, 
fundamental stabilit de Conferința 
Națională a partidului din decembrie 
anul trecut privind trecerea de la a- 
cumulările cantitative la o calitate

al țărănimii", 
transformarea în
tr-o nouă calitate 
a muncii tuturor 
oamenilor care se 
ocupă de agricul
tură — mecaniza
tori, cooperatori, 
specialiști, cerce
tători — a orga
nelor agricole, a 
organelor de 
partid, a consi
liilor de conduce
re ale unităților 
agricole ; ea tre
buie să se oglin
dească într-o nouă 
atitudine față de 
muncă a tuturor 
lucrătorilor din a- 
gricultură, pentru 
ca încă în anul 

o cotitură radicală 
această ramură.

15 unități economice din ju
dețul Iași au livrat clienților 
externi, în 10 luni din acest an, 
însemnate cantități de produse 
peste plan. Astfel, Combinatul 
de fibre sintetice, ale cărui 
produse sînt solicitate în peste 
30 de țări, a furnizat peste pre
vederi fibre și fire poliesterice 
în valoare de 6,2 milioane lei 
valută. Au depășit livrările la 
export și întreprinderea de 
antibiotice cu 2 la sută. între
prinderea mecanică de reparat 
material rulant din Pașcani șl 
altele. (Manole Corcaci).

în circuitul economiei naționale 
apar o serie de materiale secunda
re și deșeuri care, folosite cu price
pere gospodărească, pot deveni 
resurse utile, prețioase in activi
tatea productivâ. ESte vorba de 
șpanul, haldele de zguri metalurgi
ce, fierul provenit din reperele ne
recuperate de la casarea mijloace
lor fixe, de deșeurile de lemn, hîr- 
tie, textile, produse reziduale din in
dustria chimică, uleiurile minerale 
și anvelopele uzate ș.a. Fie și nu
mai din această succintă enume
rare rezultă că asemenea materiale 
secundare și deșeuri, cu valoare 
economică ridicată, pot fi găsite la 
tot pasul așteptind mîna de gospo
dar pentru a le reintroduce în 
circuitul producției materiale. A-

ceasta este o cerință economică 
majoră, de stringentă actualitate. 
Pentru țara noastră, care importă 
o mare parte din materiile prime 
necesare industriei, valorificarea 
materialelor secundare și a deșeu
rilor a devenit o condiție sine qua 
non a asigurării ritmurilor înalte de 
dezvoltare de la un cincinal la altul. 
Chiar și state dezvoltate din punct 
de vedere economic își pun tot 
mai serios problema atragerii in 
circuitul economic a materialelor 
secundare, în scopul reducerii efor
turilor valutare și, nu în ultimul 
rîhd, al înlăturării unor reale surse 
de poluare.

Abordind această importantă sar
cină economică la recenta ședință 
a Biroului Executiv al Consiliului

Național al Oamenilor Muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
consiliilor oamenilor muncii să 
manifeste o preocupare mai intensă 
pentru utilizarea integrală a mate
riilor prime și materialelor care se 
folosesc în producție și, îndeosebi, 
a metalului, pentru recuperarea ma
terialelor secundare și a deșeurilor, 
sortarea acestora în scopul unei 
reutilizări cu o eficiență cit mai ri
dicată. De fapt, așa cum s-a indi
cat, în planurile de aprovizionare 
trebuie să fie inclusă și folosirea, 
într-o proporție mai mare, a mate
riilor prime și a materiilor rezultate 
din procesul productiv, astfel îneît 
să nu se piardă nici o cantitate de 
substanță.

Consacram acestei probleme pagina a IlI-a a ziarului

VEȘTI DIN ȚARĂ

viitor să se facă 
în activitatea din

Partidul cere ca în prima linie a 
bătăliei pentru producții tot mai 
mari să se afle cercetarea agricolă, 
afirmarea puternică a revoluției teh- 
nico-științifice fiind un factor pri
mordial al dezvoltării agriculturii. 
Or, în multe privințe, cercetarea ști
ințifică agricolă a rămas datoare u- 
nităților productive, care, pentru re
alizarea sarcinilor mari ce le revin 
în acest cincinal, au nevoie de se
mințe cu valoare biologică ridicată, 
de soiuri și hibrizi de mai mare pro
ductivitate. cu rezistență sporită la 
condiții diferite, de rase de animale 
superioare. Cercetarea noastră agri
colă dispune de cadre bine pregătite 
și de baza tehnico-materială necesa
ră pentru a rezolva în scurt timp a- 
ceste cerințe. Este nevoie însă ca 
toți cei ce lucrează în domeniul cer-

(Continuare in pag. a Il-a)

o 5 000 tone oțel peste 
prevederi Colectivul de muncă 
al oțelăriei electrice din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoa
ra, preocupat în permanentă de 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație a otelurilor cu caracteris
tici superioare, a elaborat, de la 
începutul anului și pină acum, pes
te prevederi, aproape 5 000 tone oțel 
de calitate superioară, depășind an
gajamentul asumat la începutul a- 
nului și realizînd. totodată, econo
mii de peste 2 milioane lei. în a- 
ceastă secție sînt asimilate peste 350 
mărci de oțeluri, intre care o pon
dere tot mai mare o au otelurile 
inoxidabile, oțelurile pentru rul
menți, precum și cele pentru sape 
de foraj la mare adîncime. (Sabin 
Cerbu).

© Eficiența creației teh- 
nico-științifice de masă. 
Pină acum, în etapa de masă a crea
ției științifice și tehnice din cadrul 
celei de-a doua ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României", cei 
peste 25 000 de participanți din ju
dețul Suceava au soluționat 2 200 
obiective, marea lor majoritate vi- 
zînd creșterea productivității mun
cii și Îmbunătățirea calității pro-

duselor. Materializate în practică, 
ideile novatoare au' asigurat, tot
odată. reducerea importurilor cu 
aproape 2 milioane lei valută, dimi
nuarea cu 1 135 tone a consumurilor 
de metal, cu 6 300 MWh a celor de 
energie electrică, economisindu-se 
și 4 600 tone combustibil conven
țional. (Gh. Parascan).

® Pe aceleași spații de 
prOdUCție. cac*rul Combina
tului de articole tehnice din cauciuc 
de la Pitești a fost pusă în funcțiu
ne, de curind, o nouă instalație pro
ducătoare de benzi transportoare 
cu cord metalic destinate întreprin
derilor miniere și siderurgice. Noua 
capacitate de producție a fost am
plasată în spațiile existente, lucră
rile executate in regie proprie fiind 
finalizate la termenul planificat. 
(Gh. Cîrstea)

• Zăpadă în munți. °- 
dată cu apariția primei zăpezi pe 
frunțile masivelor montane, în ju
dețul Brașov au fost încheiate pre
gătirile * pentru sezonul turistic de 
iarnă. Au fost revizuite și reparate 
casele de adăpost și refugiile alpi
ne, s-au reamenajat potecile și s-au 
refăcut marcajele orientative. Au 
fost amenajate în bună parte pirtiile

de schi, revîzuindu-se mijloacele de 
transport pe cablu. Salvamontiștii 
au început patrulările lor obișnuite. 
(Nicolae Mocanu).

© 0 nouă casă de cul
tură a studenților. La Sibiu 
a fost inaugurată casa de cultură 
a studenților. Beneficiind de 40 de 
încăperi cu o suprafață de peste 
800 mp, ca și de numeroase alte do
tări, noul edificiu cultural pus la 
dispoziția studenților din localitate 
oferă condiții din cele mai bune 
pentru desfășurarea unei bogate ac
tivități culturale și politico-educa
tive. (Nicolae Brujan).

© Cel mai mare maga
zin din Ârad. In municipiul 
Arad s-a deschis noul și modernul 
magazin universal „Ziridava", cea 
mai mare unitate de acest gen din 
județ. Noul magazin are 33 de ra
ioane situate pe cele patru niveluri 
ale sale. Totodată, noul magazin 
dispune de o serie de utilități, cum 
sînt casa de comenzi pentru produ
se alimentare, serviciul de transport 
la domiciliu al produselor industri
ale, ateliere de croit, călcat și retu
șat Îmbrăcăminte. (Constantin Si- 
mion).

m .... ....... .
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în camera de comandă a termocen
tralei Ișalnița — Craiova



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 1 noiembrie 1978

îAPTULI
I
I
I
I
I
I

I
I
i
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

DIVERS
50 de
crizanteme

Maria și Dumitru Paraipan 
din Galați au trăit un eveni
ment emoționant: sărbătorirea 
nunții de aur. Prilej pentru o 
lăudabilă inițiativă a oficiului 
stării civile de la primăria mu
nicipiului. Cei doi soți, cu „ve
chime" de conviețuire semicente- 
nară model, au fost invitați la 
primărie să fie... martori la ce
lebrarea căsătoriilor din ziua 
respectivă. Soții Paraipan au îm
părtășit tinerilor insurăței cite- 
va dintre „secretele" căsniciei 
lor. După care, la nunta lor de 
aur sărbătoriții au primit in dar 
50 de crizanteme. Cu urări de 
mulți ani, sănătate ți fericire l 

Căpșuni de 
octombrie

Sătenii din Deleni, județul 
Vaslui, zoresc din zori și pină-n 
seară la strânsul roadelor toam
nei. Nu numai la porumb și la 
legume. Ei și-au suflecat mi- 
necile ți la culesul căpșuni
lor. Este a doua recoltă din 
acest an. „Recoltă" bună și in 
casieria cooperativei agricole, 
planul de venituri fiind substan
țial depășit. Cert este că, zilele 
acestea, printre gogonele și go- 
goșari, țelină și morcovi, în pia-' 
ța Vasluiului gospodinele au 
admirat, cumpărat și... degustat 
ți delicioasele căpșuni din 
Deleni.

Barierele
si... amnezia

»
Ne scrie Constantin Zaharia 

din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej : „Am fost de mai multe 
ori cu autoturismul pină la 
Miercurea-Ciuc. Pe traseu se 
află șase treceri de nivel peste 
calea ferată. De fiecare dată 
am pierdut enorm de mult 
timp la unele din aceste 
bariere, din cauză că ma- 
nipulanții lor le ••uită» lăsa
te. In ziua de 21 octombrie, la 
ora 14, bariera de la Simbrea 
era închisă nu pentru că trecea 
vreun tren, ci pentru că așa 
voia mai marele ei. După mul
te discuții, a ridicat-o și am 
trecut. Exact același lucru mi 
s-a întîmplat a doua zi la Lun
ca de Mijloc fi la pasajul Lă- 
loaia-Comănești, deșt nici pe 
acolo nu urma să treacă nici un
tren. In încheiere, cititorul nps- ■ 
tru se întreabă: cine pune ba- 1 
rieră unor astfel de practici ? •

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

| Alte foi albe |
i
I
I

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

— ...„întunericul de dincolo 
de bătaia farurilor mod serios 
că sănătatea lui"...; „Omul ăsta 
era mare de evaziv ca ceea ce 
e simplu și clar"...

Desigur, veți spune că nu e 
nimic clar in însăilarea de mai 
sus. Aveți dreptate, dar așa se 
citește la un moment intr-o car
te („Sfintul de la New York") 
apărută in editura „Univers". 
Dar poate că e mai clară ex
plicația cititorului nostru Vic
tor Măloi din Tg. Jiu : „Citind 
de curind in rubrica ••Faptul 
divers» despre unele cărți care 
erau tipărite cu foi albe, vă 
trimit și eu o ••mostră» a ace
leiași neglijențe. Se vede trea
ba că eu sînt mai «norocos» 
decît ceilalți, întrucît în car
tea cu pricina nu am numai 
două pagini complet albe, ci 
patru : 161, 164, 165, 16S. Mi-a 
lost foarte greu să înțeleg ac
țiunea". Cum nici noi nu înțe
legem de ce se mai întîmplă 
asemenea lucruri.

Cînd așchia 
sare... 
departe

Conducindu-și autoturismul 
personal în stare de ebrietate, 
Vasile Iluț, din Satu Mare, de 
profesie electrician, a accidentat 
un biciclist care circula regu
lamentar.

— Cum s-a întîmplat ? — a 
fost întrebat de agentul de cir
culație.

— Asta mă-ntreb și eu — a 
răspuns el. Habar n-am. Dacă 
ar fi aici taică-meu, precis ar 
ști ce și cum.

— Dar cine e tatăl dumitale ?
— E șofer de meserie. Si încă 

unul a-ntîia. N-a avut niciodată 
nici un accident.

— De cînd e la volan ?
— De 27 de ani. Adică de cînd 

m-am născut eu. Și cică-i se
măn leit.

O fi. La chip...

Cu ocaua 
mică

Un caz ieșit din comun ni se 
semnalează din Rm. Vilcea. Mai 
intii, aparentele: cumpărătorii 
care treceau pragul magazi
nului Agrocoop nr. 2 al În
treprinderii de legume și fructe 
nr. 1 și al celei pentru desfa
cerea cărnii (ambele din piața 
centrală a municipiului) erau 
plăcut impresionați de exactita
tea cu care vinzătoarele Elena 
Gogioman și Maria Moga, pre
cum fi Nicolae Bălășete Predi 
le clntăreau marfa. „La fix" — 
ziceau ei. Dar era și o parte 
nevăzută a negoțului. „Corecti
tudinea" respectivilor vinzători 
era numai de ochii lumii. In 
realitate, toți trei dijmuiseră, 
in prealabil, greutățile. Cum 7 
Prin scoaterea plumburilor. A- 
dică, fiecare kilogram de carne, 
bunăoară, era „ciupit" prin 
greutatea falsificată, cu nu mai 
puțin de 50 de grame ! Prinși 
cu... ocaua mică, cei trei sint 
puși acum în balanța legii.

Rubrică realizată de
P. PETRE
cu sprijinul corespondenților 
„Sc’nteli"

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
1
1
I
I
I

La culesul porumbului - activitate 
intensă, dar care trebuie 
ș's mai mult intensificată!

(Pentru că mai trebuie strînsă recolta de pe 735500 hectare)
Cuvintele calde, îndemnurile 

adresate de secretarul general 
al partidului oamenilor muncii din 
agricultură cu prilejul „Zilei recol
tei" au determinat o activitate și 
mal Intensă pentru încheierea cît 
mai grabnică a recoltării și depozi
tării roadelor toamnei, pentru pre
gătirea temeinică a recoltei anului

viitor care va trebui să fie mult 
superioară celei realizate In acest 
an. Pină Ieri, potrivit datelor cen
tralizate la Ministerul Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, porumbul a 
fost recoltat de pe 1 764 000 hec
tare — 71 la sută din suprafața 
cultivată.

Pe locuri fruntașe se situează cooperativele agricole din 
județele Mehedinți, Gorj, Brăila, Ialomița, unde culesul 
porumbului se apropie de sfîrșit. în județul Covasna această 
lucrare s-a încheiat.

Rămîneri în urma la recoltat sînt în cooperativele agri
cole din județele Sălaj, Satu Mare și Maramureș.

Obiectivul acestei sâptdmmi:
• încheierea recoltării porumbului pe cele 

735 500 hectare.
• Transportarea neîntîrziată a întregii producții 

de porumb recoltată și aflată pe cîmp în grămezi, 
precum și a cantităților care se string acum. ,

® Depozitarea cu cea mai mare răspundere a 
porumbului în pătule și arioaie pentru a se preveni 
pagubele din timpul păstrării.

îndeplinirea sarcinii de mare răspundere de a pune, în 
cel mai scurt timp, întreaga recoltă la adăpost impune ca 
organele și organizațiile de partid, comandamentele locale 
pentru agricultură și conducerile unităților agricole să ia 
măsuri pentru :

— folosirea deplină a tuturor mijloacelor meca
nice și mobilizarea la cules a tuturor locuitorilor de la 
sate ;

Stadiul recoltării porumbului în cooperativele agricole la 31 octombrie. 
Cifrele reprezintă, în procente, suprafețele de pe care a fost strînsă 

recolta

— executarea unui număr sporit de curse cu 
fiecare camion, remorcă sau atelaj, astfel încît să se 
reducă decalajele între cantitățile recoltate și cele 
transportate ;

— îndeplinirea exemplară de către fiecare uni
tate agricolă a sarcinilor contractuale șl livrarea ne
întîrziată a produselor respective la bazele de re
cepție.

SĂ FACEM TOTUL PENTRU CA ÎNTRO SĂPTĂMlNĂ SĂ ÎNCHEIEM 
RECOLTAREA, TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA PORUMBULUI!

Pentru o revoluție in agricultură I
(Urmare din pag. I)

cetării să manifeste mai multă în
drăzneală, mai multă perseverență 
și răspundere, să se angajeze ferm 
în rezolvarea problemelor esențiale 
ale agriculturii. Lor li se cere să ac
ționeze energic pentru ca in locul 
automulțumirii, formalismului, ruti
nei și conservatorismului ce mai e- 
xistă pe alocuri să instaureze un 
spirit de muncă nou, exigent, cu a- 
devărat revoluționar în știința agri
colă, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de mare importantă ce 
le revin. Esențial este ca cercetarea 
științifică agricolă să fie cît mai 
strîns legată de activitatea de pro
ducție. Cu știință de dragul științei, 
agricultura nu poate progresa. Nu
mai atunci cînd rezultatele din cîm- 
pul experimental se obțin la scara 
marii producții, se poate spune că 
cercetarea a fost finalizată. Acesta 
este scopul cercetării științifice, ceea 
ce face obligatorie prezența specia
listului deopotrivă în laborator și în 
cîmp, de fapt acolo unde se verifi
că rezultatele muncii lui. De aici re
zultă necesitatea ca fiecare stațiune 
de cercetări agricole și institut de 
învățămînt agricol superior să îndru
me și să sprijine efectiv întreaga 
activitate de producție din zona lor 
de acțiune, contribuind prin promo
varea largă a noului în știință și 
tehnologie la obținerea de rezultate 
cît mai bune în unitățile agricole.

Saltul la o nouă calitate in agri
cultură presupune, ca o condiție e- 
sențială, ca întreaga activitate din u- 
nitățile agricole să fie organizată pe 
principii economice, astfel Incit pro
ducțiile mereu sporite să se obțină 
in condiții de înaltă productivitate, 
cu cheltuieli materiale cît mai redu
se. Ca și In celelalte ramuri ale e- 
conomiei, așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, produc
ția netă trebuie să devină indicato
rul de bază hotărîtor și in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. în 
toate unitățile din această ramură 
trebuie să se afirme cu putere auto- 
conducerea și autogestiunea, ceea ce 
implică participarea largă a colecti
velor la conducerea și organizarea 
activității productive, sporirea răs
punderii lor pentru buna gospodărire 
a, mijloacelor materiale și financiare 
de care dispun, spre a produce mai 
mult, mai eficient, spre a-și spori 
astfel contribuția la creșterea avuției 
naționale, la progresul general al ță
rii. Aceasta este și în interesul oa

menilor muncii din agricultură, deoa
rece pe această bază își vor spori și 
propriile lor venituri, propria bună
stare. i

în mod evident, înfăptuirea revo
luției agriculturii românești depinde 
în măsură hotărîtoare de oameni, de 
modul de a lucra al țărănimii, al spe
cialiștilor, ai tuturor celor ce mun
cesc în această ramură. Practica, 
viața, realizările obținute de nume
roase unități demonstrează că pro
ducțiile agricole superioare sint de
terminate de munca oamenilor, de 
hărnicia și priceperea lor, de spiritul 
revoluționar, la flacăra căruia gindesc 
și muncesc. Stă în puterea tuturor 
ca, pe baza utilizării cu mare randa
ment a pămîntului, a mijloacelor me
canice, chimice și a irigațiilor, pe 
baza însușirii experienței unităților 
fruntașe existente in toate zonele și 
județele, pe baza ridicării continue a 
nivelului de pregătire tehnico-profe- 
sională, să marcăm în anul care vine 
o adevărată revoluție în producția 
agricolă. întreaga activitate politico- 
educativă desfășurată de organele și 
organizațiile de partid trebuie să ur
mărească dezvoltarea conștiinței re
voluționare a oamenilor din această 
ramură, astfel încît ei să fie con- 
știenți de forța de care dispun, con- 
știenți că de ei depinde înfăptuirea 
revoluției agriculturii noastre.

Din punct de vedere al calendaru
lui agricol, lucrătorii ogoarelor au in
trat în fapt in al patrulea an al cin
cinalului. Analizînd întreaga activita
te desfășurată în acest an in spiritul 
sarcinilor și exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul „Zilei recoltei", organele jude
țene și organizațiile de partid de la 
sate, organele agricole centrale și lo
cale, institutele de cercetări, consi
liile de conducere ale unităților agri
cole sint chemate să tragă concluzii 
și învățăminte judicioase atit din ceea 
ce a fost bun, cît și din neajunsurile 
ce s-au manifestat, pentru a nu le 
mai repeta în anul viitor. Concomi
tent cu strîngerea și depozitarea ne
întîrziată a tuturor roadelor ce se 
mai află în cîmp, oamenii muncii din 
agricultură au datoria să efectueze 
cu intensitate și în lunile următoare 
lucrările de pregătire a recoltei anu
lui viitor, punînd astfel baze trai
nice obținerii de producții sporite in 
toate unitățile, în interesul acceleră
rii progresului economic al țării, al 
ridicării bunăstării întregului popor.

Local de categoria I, serviciul 
de categoria a IILa

Restaurantul „Gor- 
|ul“, din cadrul hote
lului cu același nume 
din municipiul Tg. Jiu, 
mai păstrează incă 
semne de edificiu nou. 
Și încă de unul fru
mos. Pentru că sa
lonul are o decorație 
reușită, e comparti
mentat bine și asigu
ră, ca dotare, toate 
condițiile unei am
bianțe plăcute. Ele 
singure nu sînt. desi
gur, suficiente. Mai

trebuie să intervină și 
calitatea serviciilor.

Dar, aici e aici ! 
Restaurantul „Gorjul" 
este certat cu reguli
le... ospitalității. Ba 
trebuie să aștepți din
colo de orice limi
tă pină ești ser
vit, ba ceri una șl 
ți se aduce alta. Dar 
ceea ce supără cel mai 
mult este lipsa spiri
tului gospodăresc al 
celor ce-1 administrea
ză. E oare atit de greu 
ca o față de masă pă
tată să fie înlocuită 7

E oare atit de greu ca 
ordinea și curățenia să 
fie puse la punct, o- 
dată pentru totdeauna, 
pentru a arăta ca la 
un restaurant de ca
tegoria I și nu ca la 
un bufet periferic 7

Reclamațiile privind 
serviciile de la acest 
restaurant sînt atit de 
frecvente, incit te în
trebi : nu le vede și 
nu le aude nimeni 7 
Mai exact. Oficiul ju
dețean de turism.

C. PRIESCU

La Întreprinderea de sîrmă din Buzău

Tehnologii de concepție 
proprie

în secția de trăgătorie, una 
din cele mai importante capaci
tăți de producție ale întreprin
derii, se experimentase în cursul 
anilor trecuți un procedeu de 
decapare a sîrmelor în sistem 
mecanic, mai economicos decît 
obișnuita decapare chimică. După 
experimentarea procedeului nou 
a început să se producă în în
treprindere șl sîrmă subțire.

Care sînt caracteristicile și 
eficiența noii tehnologii 7 Pro
ducția fizică pe un schimb 
a crescut cu 20 la sută, adică 
lunar se realizează în plus pe 
o mașină 100 tone de sîrmă. 
Apoi a crescut durata de folo- 
----------------- ------------------------------

șire a filierelor de 2 pină la 6 
ori, ceea ce conduce la o econo
mie de 36 000 lei anual. De ase
menea, se reduce consumul de 
energie electrică cu peste 50 000 
kWh anual și se economi
sesc 450 tone acid sulfuric. Se di
minuează considerabil cheltuie
lile ocazionate de purificarea 
apelor reziduale care rezultau 
de la decaparea chimică. Co
lectivul intreprinderii acționează 
pentru extinderea noii tehnolo
gii. creînd astfel condițiile unor 
importante surse de creștere a 
eficienței economice la capacită
țile de trefilare a sîrmelor. (Mi
hai Bâzu).

Din rindul muncitorilor, pentru cauza 
clasei muncitoare

Se împlinesc astăzi trei sferturi de 
veac de la nașterea Elenei Filipovici, 
militantă de frunte a Partidului Co
munist Român. „Maria Ciobarțu", 
cum o cunoșteau tovarășii aflați in 
adîncă ilegalitate, și-a consacrat în
treaga energie și capacitate luptei 
revoluționare pentru triumful socia
lismului in România.

Născută in București, intr-o fami
lie de muncitori, a fost nevoită să 
lucreze de tinără într-o fabrică din 
Capitală. încă în acea perioadă, cînd 
abia împlinise 15 ani, și-a îndreptat 
pașii spre mișcarea revoluționară. 
„Am venit în această mișcare pen
tru că am fost împinsă de mizeria 
care domnește în fabrici și pentru 
că eram convinsă că numai partidul 
nostru este ade
văratul apărător 
al muncitorimii" 
— declara ea mai 
târziu.

După o zi isto
vitoare în fabrică 
găsea tăria să ia 
în mină cartea și 
să învețe. In fe
lul acesta, trep
tat, Elena Filipo
vici a căpătat o 
solidă pregătire 
politico-ideologică, un larg orizont de 
cunoștințe, alesele ei însușiri fiind 
valorificate în îndeplinirea diferitelor 
Însărcinări pe care le-a primit de-a 
lungul anilor.

în timpul marilor bătălii de clasă 
de la sfîrșitul primului război mon
dial și mai ales al grevei generale 
din 1920, Elena Filipovici și-a adus 
contribuția la mobilizarea în aceste 
acțiuni a tineretului din întreprinde
rile bucureștene. Alături de alți mi
litant! revoluționari, ea s-a pronun
țat pentru transformarea partidului 
socialist în partid comunist. Aresta
tă însă în primăvara anului 1921, nu 
a putut lua parte la primul cbngres 
al Partidului Comunist, din mai 1921. 
A fost implicată însă în același pro
ces cu delegații de la congres ares
tați — procesul din Dealul Spirii, în 
care s-a remarcat, ca și ceilalți acu
zați, prin atitudinea sa demnă, cura
joasă. „Singura mea vină — declara 
ea — este că, împinsă de mizeria vie
ții, am intrat in organizație și am fă
cut agitație în folosul acesteia încă de 
la vîrsta de 15 ani. Dacă aceasta in 
ochii dv. trece drept vină, pedepsi- 
țl-mă, voi primi pedeapsa în liniște".

După eliberare, în 1922, Elena Fi
lipovici a luat parte la activitatea 
organizației revoluționare de tineret 
din țara noastră, Uniunea Tineretu
lui Comunist, fiind aleasă în C.C. al 
U.T.C. ; în anii 1923—1924 a deținut, 
pentru o scurtă perioadă de timp, 
funcția de secretar. în același timp 
(1923) a fost redactor responsabil al 
organului central de presă „Tineretul 
socialist".

Elena Filipovici a fost o dîrză

/

75 de ani de la 
nașterea militantei 

comuniste 
Elena Filipovici

luptătoare pentru emanciparea fe
meilor, pentru deplina lor egalitate 
in drepturi și îmbunătățirea condiți
ei lor sociale. „Interesele femeii 
muncitoare sînt strîns legate de in
teresele clasei muncitoare" — scria 
intr-un articol ; „Locul femeii 
muncitoare în lupta ei de eman
cipare este în sindicatele munci
torești, în partidele politice munci
torești, alături de muncitorii bărbați, 
luptind pentru desființarea exploa
tării, pentru desființarea actualei 
societăți, pentru dezrobirea clasei 
muncitoare. Numai astfel va avea și 
ea completa ei emancipare" — spu
nea ea la un miting muncitoresc din 
Capitală.

O bogată activitate a desfășurat șl 
ca membră în 
Comisia centrală 
de femei de pe 
lingă C.C. al 
partidului. con
tribuind la orga
nizarea cercurilor 
de femei de pe 
lingă sindicatele 
unitare, cercuri 
care sub îndru
marea partidului 
au activat în. mod 
legal in diferite 

orașe. Autoritățile sesizau, încă în 
1923, că Elena Filipovici „este mem
bră marcantă a partidului comunist... 
una din cele mai aprige propagan
diste ale mișcării comuniste din 
București". Activitatea sa revoluțio
nară i-a atras repetate arestări, iar in 
1931 condamnarea,, în contumacie, la 
muncă silnică pe viață.

Chiar cînd s-a aflat departe de 
țară, a păstrat legături strînse cu 
partidul, Juînd parte activă la pre
gătirea Congresului al V-lea al 
P.C.R., din decembrie 1931 — în ca
drul căruia a prezentat raportul po
litic. în pofida unor aprecieri necon
forme cu realitățile românești, docu
mentele congresului au pus la în- 
demîna partidului un îndreptar teo
retic șl practic de largă perspectivă, 
ale cărui orientări au fost validate, 
în general, de evoluția istorică. A 
fost aleasă în Comitetul Central, Iar 
la prima plenară a C.C. al P.C.R. și 
in Biroul Politic. în perioada 1935— 
1937 a reprezentat Partidul Comu
nist Român pe lingă Comitetul Exe
cutiv al Internaționalei Comuniste, 
în 1937, In împrejurări tragice, a în
cetat din viață.

Prin lupta sa eroică și devotamen
tul cu care a slujit cauza clasei 
muncitoare, Elena Filipovici șî-a în
scris pentru totdeauna numele In 
galeria militanților de seamă al miș
cării noastre comuniste și muncito
rești.

Ellsabeta IONITA, 
cercetător științific

— Care sint, după opinia 
dumneavoastră, principa
lele caracteristici ale cir
culației rutiere bucurește
ne ?

— Amploarea și intensi
tatea. Este de-ajuns să vă 
spun că, în prezent, in Ca
pitală circulă tot atîtea au
tovehicule cite se aflau, în 
urmă cu numai un dece
niu și jumătate, în întrea
ga țară. Și numărul lor 
continuă să crească. în 
fiecare zi, in medie, se în
scriu în circulație alte 100 
de noi mașini, în marea lor 
majoritate proprietate per
sonală, ilustrare a creșterii 
nivelului de trai și a pu
terii de cumpărare a popu
lației. Tot zilnic, autobuze
le, troleibuzele, tramvaiele 
și taximetrele transportă 
peste 4 milioane de călă
tori, iar pe arterele bucu
reștene se află in tranzit 
alte mii de autovehicule. 
Există o serie de puncte 
nodale unde numărul auto
vehiculelor depășește, real
mente, puterea de preluare 
a străzilor. Este vorba, în
tre altele, de Gara de Nord, 
Foișorul de Foc, Leu, Ope
ră, Operetă, Piața Cosmo- 
nauților, Piața Sudului și 
altele. în Piața Universită
ții, de exemplu, valorile de 
trafic se ridică Ia nivelul 
celor Înregistrate in me
tropole cu circulație dez
voltată. Aici se semnalea
ză, frecvent, cite 2 500— 
3 000 de autovehicule pe 
oră și sens, in condițiile în 
care există cite trei benzi 
de circulație pe o parte și 
alta a fiecăreia dintre ar
terele ce se intersectează. 
Iată de ce apare cit 
se poate de binevenită 
măsura luată de consiliul 
popular municipal pentru 
asfaltarea unor artere din 
zona centrală și instituirea 
de sensuri unice pentru 
descongestionarea circula
ției pe străzile Eforiei, Co
lonadelor, Doamnei, Ion 
Ghica, Biserica Amzei, N. 
Iorga și altele. Tot pentru 
descongestionarea circula
ției reamintim și pe aceas
tă cale obligația șoferilor 
angrenați în tamponărl u- 
șoare, fără victime ome
nești, de a scoate mașinile 
de pe partea carosabilă și 
a le duce pe o stradă late

rală sau la un loc de par
care apropiat, după. care 
să anunțe agentul de cir
culație. Altfel, pentru un 
far spart sau cîțiva centi
metri de vopsea zgiriată de 
pe caroserie se blochează 
toată circulația. După cum 
blocările se datoresc și „că
derilor" pe trasee ale unor 
autovehicule I.T.B., din 
cauza defecțiunilor tehni
ce, a întîrzierilor in reme
dierea acestora. Pentru

locuri nepermise, trecerea 
prin fața sau prin spatele 
mijloacelor de transport 
în comun. Din păcate, mulți 
dintre pietonii care cad 
victime sînt din rindul co
piilor și bătrinilor. De aici, 
necesitatea de a se lua 
toate măsurile pentru a-i 
deprinde pe oameni — de 
la copilul de grădiniță 
pină la persoana cea mai in 
vîrstă — să circule corect, 
civilizat, in deplină sigu

— Fără discuție. De con
duita omului de la volan, 
de modul în care acesta își 
ia toate măsurile de precau
ție în timpul deplasării prin 
marile aglomerări umane, 
cum sînt cele din Capitală, 
depind, în ultimă instan
ță, prevenirea și chiar evi
tarea multor accidente. Tre
buie să spunem că nu 
există zi în care să nu 
constatăm din partea șofe
rilor, mai ales a celor

Cale liberă unei circulații 
cursive și în siguranță 
pe arterele Capitalei 
Convorbire cu tovarășul colonel Constantin GRÂDINARU, 

șeful Serviciului circulație al Miliției municipiului București

sporirea cursivității circu
lației, municipalitatea con
tinuă acțiunea de moderni
zare a unor intersecții, da 
semnalizare cu lumină gal
benă intermitentă a arte
relor de penetrație in mu
nicipiu și a trecerilor de 
pietoni.

— Pentru că veni vorba 
de pietoni, cum se explică 
faptul că, din vina lor, in 
București se produc cela 
mai multe accidente 7

— Dacă in medie, pe 
țară, 35—39 la sută din to
talul accidentelor rutiere 
se produc din vina pietoni
lor, in Capitală ele depă
șesc 60 la sută. Este o pro
porție îngrijorătoare, care 
nu trebuie pusă numai pe 
seama sporirii și in
tensificării traficului auto 
sau a arterelor aglome
rate. Cauza cauzelor rezidă 
în nerespectarea de către 
pietoni a celor mai elemen
tare reguli de circulație — 
traversarea străzilor fără 
să se asigure sau prin

ranță. în ce ne privește, în- 
cepind cu agenții de circu
lație și cu patrulele școla
re, pină la întîlnirile și 
consfătuirile pe care le 
avem în întreprinderi, insti
tuții, școli și cartiere, des
fășurăm o neslăbită muncă 
de prevenire, de discutare 
și combatere a unor abateri, 
în același timp, am organi
zat și organizăm numeroase 
acțiuni pe trasee, se aplică 
și sancțiuni, dar nu sancțiu
nile în sine vor duce la în
tărirea ordinii și disciplinei 
rutiere, ci creșterea gradu
lui de conștiință civică, de 
responsabilitate socială a 
fiecărui om față de propria 
viață și a semenilor săi.

— Fără a diminua cu ni
mic răspunderea pietonilor 
bucureșteni, nu credeți, to
tuși, că multe, foarte mul
te din accidentele provoca
te de ei ar fi putut să fie 
evitate de șoferi, daci a- 
ceștia, la rindul lor, ar fi 
circulat cu mai multă aten
ție ți prudență ?

amatori ți cu experiență 
redusă în conducere, încăl
cări grosolane ale regulilor 
de circulație, incepînd cu 
excesul de viteză pină la 
forțarea trecerilor marcate 
pentru pietoni. La aceasta 
se adaugă indisciplina unor 
șoferi profesioniști de 
la I.T.B., I.T.A.-călători, 
I.U.T., Transcom și alte 
întreprinderi și instituții 
deținătoare de mari parcuri 
auto. Continuă să se ducă 
o insuficientă activitate e- 
ducativă și să se manifeste 
un slab control In ce pri
vește șoferii taximetriști, 
care nu rareori circulă pro- 
vocînd „groază" printre 
ceilalți participanți la tra
ficul rutier, ca și Ia trece
rile de pietoni. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că 
nu peste tot se acționea
ză în mod sistematic pen
tru Împrospătarea cunoș
tințelor și perfecționarea 
pregătirii șoferilor.

— Ce ne puteți spune in 
legătură cu îmbunătățirile

aduse examenului pentru 
obținerea permisului de 
conducere 7

— Viața însăși a impus 
o simplificare a probelor 
din poligon in favoarea ac
centuării rolului conducerii 
propriu-zise pe trasee aglo
merate, adică mai aproape 
de condițiile concrete în 
care se vor deplasa viitorii 
șoferi. Deosebit de utilă s-a 
dovedit introducerea testă
rii psihologice, care barează 
calea spre volan a celor 
care nu îndeplinesc anumi
te bareme de aptitudini și 
cerințe absolut obligatorii 
pentru a prezenta garanția 
conducerii în siguranță a 
unei mașini pe drumurile 
publice. Pînă in prezent, 
din totalul celor testați, 
circa 20—25 la sută nu au 
fost admiși. La fel de utilă 
se dovedește testarea psiho
logică și in cazul șoferilor 
cu abateri foarte grave sau 
repetate. Din fericire — 
și-mi face plăcere să subli
niez acest lucru — avem în 
București foarte mulți șo
feri profesioniști și amatori 
bine pregătiți profesional 
și cu o conduită ireproșabi
lă la volan. Unii dintre ei 
fac parte din activul volun
tar al miliției și organizăm 
împreună diferite acțiuni 
pentru supravegherea, di
rijarea și controlul circula
ției. Ei ne sînt de mare fo
los mai ales acum, cînd 
vremea se înrăutățește și 
cînd trebuie luate o serie 
de măsuri specifice.

— Ce recomandări se 
pot face șoferilor și pieto
nilor pentru această pe
rioadă 7

— Ar fi multe recoman
dări de făcut, dar mi-aș 
permite să reamintesc nu
mai îndatorirea elementa
ră, firească și la indemîna 
tuturor, care oglindește 
toate recomandările, așa 
cum se oglindește oceanul 
intr-o picătură de apă : 
respectarea întocmai, in ori
ce împrejurare, a reguli
lor de circulație. Așa și 
numai așa putem vorbi de 
cursivitate și siguranță în 
circulație.

Convorbire consemnată de 
Petre POPA
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în resurse utile producției, economiei naționale!
CINE AR ARUNCA BANI

DIN PROPRIA-I PUNGĂ LA GUNOI?

Evident, nimeni nu și-ar permite sd arunce banii 
la gunoi I Atunci de ce o serie de unitâți econo
mice își permit „luxul" de a arunca valori materia
le de zeci șl sute de mii de lei ? latâ imagini 
surprinse pe platforma de depozitare a gunoaielor 
din apropierea comunei Glina, unde urmeazâ sâ 
fie îngropate in pămînt: tomberoane, calorifere, 
lame de excavatoare, butoaie, bidoane (de la „Po- 
llcolor"), fier-beton, armâturi metalice. ESTE O 
MARE AVUȚIE, PE CARE MULȚI NU ȘTIU INCA 
SA O PREȚUIASCA I

Fotografii : E. Dichiseanu

CÎND RISIPA ÎMBRACĂ CELE „ȘAPTE

COJOACE^

ALE SUPRADIMENSIONĂRII

O „sarcină" de 712 kg ...la un „făt" de 310!

...Se întîmplâ ca în secția mecanlcâ grea de la întreprinderea de ma- 
șlni-unelte și agregate din București.

în stînga — o roatd forjată, în greutate de 712 kg (livrată de I.U.C. 
GSești). în dreapta — aceeași roată, aproape de faza finală de execuție. 
Cîntărește doar 310 kg. Restul de 400 kg de oțel a fost transformat în 
șpan.

Deci s-a irosit oțelul din care se putea face încă o roată nouă I 
în plus, pentru a scăpa de asemenea adaosuri inutile, prelucrările durează 
de 3 ori mai mult, triplîndu-se consumul de energie șl manoperă.

„Sâ punem capăt cu hotărîre risipei, lipsei de răspundere în fo
losirea materiilor prime și a materialelor. Se cere schimbată radical 
concepția cu privire la materialele secundare și la deșeuri, acestea 
trebuind sâ acopere în măsură însemnată, uneori în proporție de 30-40 
la sută, necesarul de materii prime și materiale al economiei naționale"

NICOLAE CEAUȘESCU

CHIAR Șl CE[ BOGAȚl CAUTĂ SĂ EVITE RISIPA^

CE PONDERE au materialele secundare 
și deșeurile 'în materia primă folosită pentru:

PRODUCȚIA DE OȚEL a

CIT SE RECUPEREAZĂ 
pentru recondiționare

DIN ULEIURILE MINERALE UZATE

ȚARA Ponderea 
fierului vechi ȚARA Proporția 

de recuperare

ANGLIA 52% R.F. GERMANIA 50%
S.U.A. 53% S.U.A. 50%
ITALIA 63% FRANȚA 43%

La noi — 42% La noi — 9%

PRODUCȚIA DE HÎRTIE DIN ANVELOPELE UZATE

ȚARA Ponderea deșeurilor ȚARA Proporția
de hîrtie și cartoane de reșapare

R.F. GERMANIA 60% ANGLIA 25%—40%
FRANȚA 40% S.U.A. 25%—40%
ANGLIA 43% R.F. GERMANIA 25%—40%

La noi — 21 % La noi — 7 — 8%

De ce continuă să fie ignorat

un principiu de bază al fizicii:

„NIMIC NU SE PIERDE, 
TOTUL SE TRANSFORMĂ"?

ȘTIAȚI CĂ :
• Prin creșterea cu UN PROCENT a volumului de ma

teriale secundare și deșeuri prelucrate s-ar obține anual, la ni
velul economiei naționale, MATERII PRIME SUPLIMENTARE ÎN 
VALOARE DE CIRCA 150 MILIOANE LEI ?

© UN METRU CUB DE GUNOI MENAJER, care cîntâ- 
rește în medie 340—360 kg, conține între 25 și 65 kg de HÎRTIE, 
4—8 kg de MATERIALE PLASTICE, peste 5 kg de METAL, 17 kg 
de TEXTILE, aproximativ 240 kg ae resturi alimentare, cio
buri de sticlă sau ceramică ș.a. ?

• 1 000 TONE MACULATURĂ COLECTATĂ Șl VALORI
FICATĂ pentru fabricarea hîrtiei salvează de la tăiere 17 HA 
DE PĂDURE DE RĂȘINOASE ?

• Prin UTILIZAREA DEȘEURILOR TEXTILE existente în 
stocurile colectate, s-ar obține o serie de produse ale industriei 
ușoare în valoare de circa 40 MILIOANE LEI ?

LEGEA TREBUIE RESPECTATĂ!
Reamintim din prevederile Decretului Consiliului de Stat 

nr. 106/1975 :
• Unitățile economice, instituțiile de stat, organizațiile obștești sînt 

obligate să asigure strîngerea, sortarea, depozitarea, gospodărirea, pre
darea și valorificarea deșeurilor și a altor resurse secundare. Distrugerea 
sau degradarea acestora sînt interzise.

© Cetățenii sînt obligați să predea unităților de colectare materialele 
și obiectele uzate care nu mai sînt utilizate în gospodăriile individuale, să 
depoziteze reziduurile menajere în locurile stabilite și să participe la acțiu
nile inițiate în scopul colectării deșeurilor.

• Nerespectarea sarcinilor în domeniul predării deșeurilor, conform 
prevederilor de plan, sau nerealizarea sarcinilor de valorificare a acestora 
atrage blocarea cantităților de materii prime și materiale noi prevăzute în 
balanțele materiale.

CINE SEAMĂNĂ /IW£NT/V/ȚATE

...CULEGE ECONOMII

Cu acest minuscul aparat
- suplimentar o tonă de țevi pe zi

La întreprin
derea „Repu
blica" din Capi- 
talâ, fârâ nici 
un gram de 
metal consumat 
în plus, se a- 
daugâ zilnic o 
tonâ de țevi la 
producția fini- 
tâ. Explicația ? 
Pinâ nu de 
mult, debitarea 
capetelor de 
țeavâ cu grosi
mea peretelui 
neuniformâ se 
fâcea „dupâ 
ochi". Acum, 
prin dotarea cu 
afiarate specia
le de control, 
se taie atît cit 
este necesar. 
ASEMENEA E- 
XEMPLE ME
RITA URMATE!

CĂ/ PRACTICE DE ACȚIUNE
• In calculul de asigurare a necesarului de materii prime și mate

riale trebuie să se includă distinct toate resursele de materiale secundare 
și deșeurile, astfel încît să nu se piardă nici o cantitate de substanță, pe tot 
parcursul prelucrării lor ;

• Tn fiecare unitate economică trebuie să se determine clar structura 
și cantitățile de materiale secundare rezultate pe diversele trepte de prelu
crare ;

• pentru fiecare material secundar să se stabilească modul de uti
lizare la alte produse și numai după aceea să se recurgă la valorificare 
prin retopire, aglomerare etc. ;

• sînt necesare perfecționări în domeniul evidenței și organizării 
colectării și valorificării materialelor secundare și deșeurilor ;

• eforturi deosebite trebuie întreprinse pentru elaborarea tehnolo
giilor și crearea capacităților de prelucrare cît mai eficientă a materialelor 
secundare și deșeurilor ;

• la casarea utilajelor și mașinilor se va analiza fiecare piesă 
componentă a acestora, în scopul reutilizării lor ca atare sau prin recon- 
diționare.

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI! Ce soluții tehnice și măsuri orgunizutorice, 

te experiențe propuneți? Readucerea in circuitul economic u tuturor resurselor de 

muierii prime este in interesul prosperității economiei, al creșterii propriului nivel de trui!
Pagi nd realizata de Viorel SALAGEAN, Corneliu CARLAN șl Dumitru TIRCOB, cu sprijinul specialiștilor din Ministerul Aprovizionâril Tehnico-Materiale



PAGINA 4 SClNTEIA — miercuri 1 noiembrie 1978

Ca și alte luni ale acestui an atît 
de bogat in evenimente marcante, 
luna octombrie a înscris numeroase 
și importante manifestări in viața 
politică, economică și socială, vă
dind intensa activitate ce se desfă
șoară în întreaga țară pentru înde
plinirea integrală a planului pe anul 
1978, pentru dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale în spiritul hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Conferinței Naționale.

Ca lună de virf a lucrărilor agri
cole de toamnă, această perioadă a 
avut drept una din caracteristicile 
dominante o puternică încordare a 
forțelor pentru recoltarea la timp șl 
fără pierderi a produselor agricole 
din acest an șl pentru punerea baze
lor unei recolte bogate in anul vii
tor. Această vastă și rodnică activi
tate și-a găsit încununarea prin 
SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOL
TEI" șt CUVlNTAREA ROSTITA CU 
ACEST PRILEJ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU la marea 
adunare populară din Pitești.

Apreciind că în acest an, în pofi
da unor condiții climatice nu dintre 
cele mal favorabile, s-a obținut o 
producție agricolă satisfăcătoare — 
deși nu pe măsura prevederilor pla
nului și a necesităților — cuvîntarea 
a prilejuit evidențierea rezultatelor 
deosebite ale unităților agricole frun
tașe — de stat și cooperatiste — a scos 
în evidență ce mari rezerve de creș
tere a producției există prin extin
derea și generalizarea experienței 
înaintate. Cu deosebit relief a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, în lumina cerinței de a se rea
liza și în agricultură saltul de la a- 
cumulările cantitative la o nouă ca
litate, necesitatea dezvoltării unei a- 
griculturi intensive de înalt randa
ment, pe calea mecanizării, chimiză
rii, aplicării largi a cuceririlor știin
ței și tehnicii — adică tocmai acea 
cale menită să ducă în perspectivă 
la transformarea tot mai mult a 
muncii din agricultură într-o vari
etate a activității industriale, la șter
gerea deosebirilor esențiale dintre 
munca agricolă și cea industrială. 
Aceasta impune desigur, înainte de 
toate, o revoluție în știința agricolă 
— institutele de cercetări, Academia 
agricolă, toți cei ce lucrează în acest 
domeniu fiind chemați să rupă ho- 
tărit cu rutina și conservatorismul, 
să adopte un spirit cu adevărat re
voluționar, să verifice în practica 
muncii agricole, în cîmp, eficiența 
cercetărilor lor ; o revoluție în con
ducerea agriculturii, în modul de a 
lucra al specialiștilor, al țărănimii ; 
o revoluție în însăși conștiința tutu
ror celor ce muncesc din agricultură, 
în sensul însușirii unei înalte pregă
tiri tehnice și profesionale, al înră
dăcinării unei atitudini înaintate în 
producție și în viața socială. Ca un 
mijloc esențial de accelerare a dez
voltării agriculturii, secretarul gene
ral al partidului a indicat adîncirea 
procesului de democratizare a condu
cerii în unitățile agricole, promova
rea fermă a autoconducerii și auto- 
gestiunii, atît în agricultura de stat, 
cit și în cooperativele agricole.

Un profund răsunet, un efect sti
mulator va avea, fără îndoială, asu
pra țărănimii, a tuturor locuitorilor 
satelor, aprecierea că există toate 
condițiile necesare spre a intensifica 
ritmul de creștere a producției agri
cole, a realiza și depăși în întreaga 
agricultură prevederile stabilite de 
Congresul al XI-lea, asigurînd astfel 
creșterea contribuției acestei ramuri 
a economiei la dezvoltarea generală 
a patriei, la ridicarea bunăstării po
porului.

Preocupările pentru aplicarea o- 
rientărilor trasate de partid privind 
accentuarea laturii calitative în dez
voltarea economică, afirmarea tot 
mai hotărîtă a revoluției tehnico- 
științifice au fost pregnant puse în 
evidență In cursul acestei luni și de 
alte manifestări în viata econo- 
mico-socială. Se cuvine amintită 
în acest sens INAUGURAREA DE 
CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘA ELENA

CEAUȘESCU A TÎRGULUI INTER
NAȚIONAL BUCUREȘTI. Desfășu
rată sub deviza „Comerț, cooperare, 
dezvoltare", actuala ediție a tîrgului 
a reflectat pregnant roadele proce
sului intens de industrializare a 
țării, apreciabila creștere a nivelului 
tehnic al industriei, ca șl a poten
țialului cercetării științifice româ
nești, capacitatea sporită a tării noas
tre de a participa tot mal activ Ia 
diviziunea internațională a muncii, 
la intensificarea cooperării econo
mice internaționale. In același sens, 
CUPRINZĂTORUL DIALOG DE 
LUCRU PURTAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU PE PLAT
FORMA INDUSTRIALA MILITARI 
din Capitală — în stilul propriu de 
analiză și rezolvare la fața locului a 
problemelor de care depinde accele
rarea procesului de dezvoltare și 
modernizare a diferitelor ramuri ale 
economiei naționale — a prilejuit 
examinarea unor soluții noi și stabi
lirea unor direcții prioritare privind 
stimularea progresului tehnic și 
creșterea eficienței în domeniul con
strucțiilor. Este vorba, în esență, de 
extinderea mecanizării, folosirea u- 
nor materiale noi și elemente prefa-
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bricate rezistent?, ușoare, reducerea 
consumurilor de materii prime — 
îndeosebi de metal — ridicarea 
gradului de funcționalitate și con
fort al construcțiilor, cerințe care, 
după cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, vor trebui să-și 
găsească materializarea prin elabo
rarea în cel mai scurt timp a unor 
programe concrete de măsuri, me
nite să ducă la generalizarea celor 
mai bune rezultate ale creației teh- 
nico-științifice românești în acest 
domeniu.

Problemele calitative ale dezvol
tării economice s-au aflat în centrul 
atenției COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., care 
în ședința sa din cursul acestei luni, 
odată cu înalta apreciere dată succe
selor obținute în îndeplinirea planu
lui pe primele nouă luni ale anului, 
a stăruit și asupra existentei unor 
neajunsuri și rămîneri în urmă în 
unele sectoare. Pentru toate colecti
vele muncitorești, pentru toate 
organizațiile de partid din uni
tățile economice constituie un 
ghid călăuzitor măsurile stabilite 
cu acest prilej, în spiritul sarcinilor 
prioritare subliniate de secretarul 
general al partidului la Consfătuirea 
de lucru ținută la sfîrșitul lunii sep
tembrie la C.C. al P.C.R., privind 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an, punerea în func
țiune la termenele stabilite a noilor 
obiective economice, realizarea în 
condiții optime a producției destina
te exportului, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale, reducerea 
in continuare a costurilor de pro
ducție. pregătirea planului pe anul 
viitor. • •

Aceleași probleme au fost abor
date și in ȘEDINȚA BIROULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII, 
DESFĂȘURATA SUB PREȘEDIN
ȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU și consacrată discutării 
raportului cu privire la planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României în anii 1979—1980. 
Reuniunea acestui înalt for a relevat 
încă o dată eficiența sistemului auto
conducerii muncitorești, componentă 

esențială a democrației noastre so
cialiste, care asigură consultarea șl 
participarea nemijlocită a oamenilor 
muncii la elaborarea planurilor, ca șl 
la conducerea întregii activități eco
nomice — începînd de jos, de la con
siliile oamenilor muncii din între-' 
prinderi, și pină sus, la nivelul orga
nului de conducere al acestor consilii 
la scară națională.

De altfel, in cadrul aceleiași ședințe 
au fost examinate, pe baza experien
ței desfășurării adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din vara acestui 
an, modalitățile de pregătire în bune 
condiții a viitoarelor adunări, pro
gramate pentru începutul anului 
viitor, precum și unele măsuri de 
îmbunătățire a funcționării oonsllii- 
lor oamenilor muncii din centrale șl 
întreprinderi pentru ca aceste orga
nisme să-și Îndeplinească cu tot mal 
mult succes rolul ce le revine ca fac
tori decisivi al promovării autocon
ducerii muncitorești.

Preocuparea pentru continua dez
voltare a democrației socialiste s-a 
aflat șl la baza analizei activității 
consiliilor Frontului Unității Socialis
te în cadrul ȘEDINȚEI BIROULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NA-

ȚTONAL AL F.U.S., DESFĂȘURATE 
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. Indicațiile 
și recomandările care au fost făcute 
cu acest prilej, privind deopotrivă 
sfera activității economice, a muncii 
educative pentru ridicarea nivelului 
general de conștiință, intensificarea 
și creșterea i eficienței controlului ma
selor populare, dezvoltarea unei pu
ternice opinii de masă împotriva 
neajunsurilor, a abaterilor de la nor
mele eticii și .echității socialiste, spo
rirea gradului de receptivițate a ca
drelor de conducere din unitățile 
economice și social-culturale față de 
sesizările echipelor de control, con
verg tocmai spre sporirea in conti
nuare a rolului și contribuției con
siliilor Frontului Unității Socialiste 
în unirea eforturilor tuturor forțelor 
poporului pentru înfăptuirea marilor 
obiective ale actualei etape de dez
voltare a țării.

în ansamblul preocupărilor pe care 
le manifestă statornic conducerea 
partidului pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, luna oc
tombrie a marcat începerea unui nou 
an de studiu in invățămintul politico- 
ideologic de partid. Un an în care se 
pun, și în acest domeniu, sarcini mai 
mari de ordin calitativ, un an in care 
învățămîntul politico-ideologic va tre
bui să înregistreze noi progrese pe 
linia eficienței, cu alte cuvinte a ca
pacității de a asigura o mai rodnică 
aplicare a politicii partidului în toate 
domeniile.

Precedînd cu puțin timp o aniver
sare scumpă întregului nostru popor 
— împlinirea a 60 de ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România — luna oc
tombrie a înscris începutul seriei 
amplelor manifestări menite să relie
feze importanța acestui moment 
crucial în istoria patriei, care a mar
cat încheierea procesului de făurire 
a statului național unitar român, să 
omagieze bogatele tradiții ale luptei 
de eliberare națională și socială a 
poporului nostru.

Așa cum se știe, Unirea din 1918. 
creind importante premise pentru ac
celerarea dezvoltării economico-so- 
ciale, n-a soluționat însă marile pro

bleme ale progresului societății româ
nești, perioada următoare cunoscind 
Intensificarea exploatării maselor 
muncitoare de către clasele dominante, 
ascuțirea contradicțiilor sociale, în- 
feudarea tot mai accentuată a țării 
puterilor imperialiste. Pe bună drep
tate se relevă că este meritul uriaș 
al orînduirii socialiste de a fi solu
ționat aceste probleme, de a fi Îm
plinit și depășit înaltele aspirații alo 
maselor care au făurit Unirea ; 
tocmai marile cuceriri ale so
cialismului — înainte de toate 
Instaurarea puterii celor ce mun
cesc, dezvoltarea puternică a eco
nomiei pe baza proprietății socialis
te, făurirea unității social-politice a 
poporului, rezolvarea problemei na
ționale — asigură statului național 
unitar o forță de nezdruncinat

Solidaritatea și frăția care au ca
racterizat de-a lungul istoriei rela
țiile dintre oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, și care s-au afirmat și cu 
prilejul înfăptuirii Unirii, iar apoi în 
anii următori, în lupta împotriva fas
cismului. în lupta de eliberare a ță
rii, in marile bătălii sociale care au 
dus la instaurarea noii orînduiri, s-au 

ridlcat pe o treaptă superioară în con
dițiile socialismului, întruchipîndu-se 
în unitatea indisolubilă a poporului 
român și naționalităților conlocuitoa
re în jurul Partidului Comunist Ro
mân, în munca pentru înflorirea pa
triei comune — România socialistă.

Această realitate, constituind o tră
sătură definitorie a societății noastre 
socialiste, și-a găsit reflectare și în 
MESAJELE ADRESATE DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU RE
VISTEI „IGAZ SZO“ la Împlinirea a 
25 de ani de la apariție, precum si 
COMITETULUI ORĂȘENESC DE 
PARTID, CONSILIULUI POPULAR, 
TUTUROR LOCUITORILOR ORA
ȘULUI TIRNĂVENI cu prilejul Îm
plinirii a 700 de ani de la prima a-

. testare documentară a orașului.

Și pe planul vieții internaționale, 
cronica lunii trecute a consemnat 
evenimente deosebit de semnificative 
pentru preocuparea constantă a parti
dului și statului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal. îndrep
tată spre dezvoltarea continuă a re
lațiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, spre 
creșterea contribuției României so
cialiste la soluționarea, într-un mod 
democratic. în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme cu care 
este confruntată lumea contem
porană.

O atenție deosebită a fost acordată 
și în această perioadă ADÎNCIRII 
CONTINUE A LEGATURILOR DE 
PRIETENIE, SOLIDARITATE ȘI 
COLABORARE PE MULTIPLE 
PLANURI CU TOATE ȚĂRILE SO- 
CIAIjtsTE — orientare fundamenta
lă a întregii politici externe a 
țării noastre. Mențioiîăm ca o ilus
trare in acest sens primirea de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
delegației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, condusă de Andrei 
Gromiko. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul afaceri
lor externe, și convorbirile avute cu 
reprezentanții partidului nostru, care 
au prilejuit reafirmarea dorinței co
mune de a extinde și în viitor conlu
crarea, solidaritatea și prietenia fră
țească dintre partidele, țările și po

poarele noastre, în folosul cauzei so
cialismului și comunismului, al păcii 
și colaborării internaționale. In ca
drul aceleiași politici principiale, de 
extindere • relațiilor cu toate statele 
socialiste, se înscriu șl schimburile 
de mesaje prietenești dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ilua 
Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, prilejuite de vizita 
la București a miniștrilor finanțelor 
și industriei construcțiilor de mașini 
șl a unei delegații de activiști 
ai P.C. Chinez, precum și de vi
zita la Pekin a unor delegații ale 
partidului nostru, mesaje care au pus 
încă o dată în evidență voința co
mună de a conferi noi dimensiuni 
raporturilor româno-chineze. în con
formitate cu hotărîrile adoptate în 
timpul lntilnirilor la cel mai înalt 
nivel. Se cuvin menționate pe aceeași 
linie schimburile de mesaje dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășii Todor Jivkov și Kim Ir Sen, 
ocazionate de vizita și primirea Ia 
București a președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria. Stanko 
Todorov, și a vicepremierului Consi
liului Administrativ, ministrul rela- 

țillor economice externe al R.P.D. 
Coreene, Kon Gin The, reuniunea 
rectorilor academiilor și școlilor su
perioare de partid din țări socialiste, 
care și-a desfășurat lucrările in ca
pitala țării noastre, ca și vizitele din 
și in țara noastră ale unor delegații 
de activiști din diferite țări socialiste.

Bogată a fost și agenda evenimen
telor care oglindesc EVOLUȚIA DI
NAMICA A RELAȚIILOR DE PRIE
TENIE ȘI SOLIDARITATE CU ȚĂ
RILE IN CURS DE DEZVOLTARE. 
In acest sens, întîlnirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Republicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, care s-a aflat în vi
zită oficială în România, a fost apre
ciată ca un moment de o deosebită 
importantă în cronica legăturilor de 
colaborare dintre cele două țări. 
Paleta largă a relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare este întregită de 
primirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vicepreședintelui Repu
blicii Arabe Egipt, a președintelui 
Senatului Malayeziel, a ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, a minis
trului otelului și minelor al Indiei.

Corespunzător cerințelor coexisten
tei pașnice. ȚARA NOASTRĂ EX
TINDE CONTINUU RELAȚIILE PO
LITICE, ECONOMICE ȘI TEHNICO- 
ȘTIINȚIFICE CU TOATE STATELE 
LUMII, INDIFERENT DE ORÎN- 
DUIREA LOR SOCIALA, noi confir
mări în acest sens oferind în luna 
care a trecut primirea de către șeful 
statului român a delegației parla
mentare finlandeze, a ministrului 
energiei, minelor și resurselor al Ca
nadei și a președintelui consiliului 
de administrație al agenției pentru 
energia atomică a aceleiași țări, a 
ministrului apărării al Italiei, pre
cum și a unor oameni de afaceri din 
S.U.A. și Spania. Pe aceeași linie se 
înscriu vizita oficială pe care a fă
cut-o in Italia ministrul de externe 
al României șl lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale româno-aus- 
triece de colaborare și cooperare in
dustrială și tehnică. In concepția ță
rii noastre, dezvoltarea relațiilor cu 
aceste state servește nu numai pro- 

gresulul economic și social, ci con
stituie, totodată, o contribuție la pro
movarea politicii de destindere șl 
pace în întreaga lume.

Preocuparea permanentă a parti
dului nostru de ÎNTĂRIRE A CO
LABORĂRII ȘI SOLIDARITĂȚII 
INTERNAȚIONALISTE CU TOATE 
PARTIDELE COMUNISTE ȘI MUN
CITOREȘTI, CU PARTIDELE SO
CIALISTE ȘI CU ALTE PARTIDE 
ȘI ORGANIZAȚII DEMOCRATICE 
ȘI PROGRESISTE este amplu ilus
trată de convorbirile pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
Antonio Maidana, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Paraguayan, cu delegația 
Partidului Socialist Italian, condusă 
de Bettino Craxi, secretar general al 
partidului, șl cu David Steel, liderul 
Partidului Liberal din Marea Brita- 
nie. In același cadru se cuvin men
ționate participarea delegațiilor parti
dului nostru la Congresul P.C. Ger
man și la Congresul Partidului La
burist din Marea Britanie, vizitele 
unor delegații ale P.C.R. în Spania, 
la invitația partidului comunist din 
această țară, în Finlanda, la invitația 
Partidului Social-Democrat Finlan
dez, în Norvegia, la invitația Parti- 

dului Muncitoresc Norvegian, ca și 
prezenta la București a unei delegații 
a Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez — toate la un loc reflectînd 
acțiunea consecventă a P.C.R. în
dreptată spre întărirea unității de 
acțiune cu toate partidele comuniste, 
cu cele mai diverse forțe și forma
țiuni politice democratice și progre
siste din lume.

In cursul acestei luni, în ca
drul SESIUNII ADUNĂRII GE
NERALE A ORGANIZAȚIEI NA
ȚIUNILOR UNITE s-au încheiat 
dezbaterile de politică generală, cea 
de-a doua parte a sesiunii fiind con
sacrată abordării concrete, in diferite 
comitete și în plenară, a punctelor 
înscrise pe ordinea de zi. Pornind de 
la realitatea înrăutățirii situa
ției internaționale, de la tendin
țele unor state și grupări de 
state spre o nouă reîmpărțire a 
lumii, a zonelor și sferelor de in
fluență, majoritatea covîrșltoare a 
delegaților au pus cu putere în evi
dență, în luările lor de poziție, acui
tatea unor mari probleme care fră- 
mintă omenirea: dezarmarea gene
rală șl totală, și în primul rînd cea 
nucleară, lichidarea decalajelor eco
nomice și instituirea unei noi ordini 
economice internaționale, eliminarea 
ultimelor reziduuri ale colonialismu
lui, eradicarea apartheidului și dis
criminării rasiale, rezolvarea pe cale 
pașnică a situațiilor conflictuale. Gă
sirea de soluții viabile în toate aces
te chestiuni de interes vital pentru 
viitorul omenirii nu este posibilă, 
așa cum s-a relevat din nou la se
siune, fără efortul și contribuția tu
turor statelor, indiferent de mărime 
și potențial, ceea ce impune creșterea 
continuă a rolului și eficienței O.N.U, 
în viața internațională.

Atenția opiniei publice internațio
nale a fost polarizată și în perioada 
la care ne referim de evoluțiile în 
legătură cu situația din ORIENTUL 
MIJLOCIU. Convorbirile, în curs de 
desfășurare, de la Washington, dintre 
Egipt și Israel pentru încheierea 
unui tratat de pace, în conformitate 
cu acordurile de la Camp David, ca 
și contactele diplomatice între repre

zentanți ai unor țări arabe în scopul 
instaurării unei Încetări durabile a 
focului în Liban, al rezolvării pe 
cale pașnică a conflictului din aceas
tă țară, evidențiază, o dată mai 
mult, necesitatea găsirii de soluții 
politice, prin tratative, a problemelor 
Orientului Mijlociu, ca, de altfel, a 
tuturor problemelor internaționale 
litigioase. Așa cum este știut, poziția 
și considerentele României privind 
căile unei reglementări globale a si
tuației din zonă au fost exprimate 
în mesajele pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a transmis în 
această perioadă președinților Siriei, 
Iordaniei și președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, precum și cu pri
lejul primirii la București a vice
președintelui R. Ai Egipt, trimis spe
cial al președintelui Anwar El Sadat. 
Sentimentele de gratitudine cu care 
au fost primite mesajele amintite, ca 
și convorbirea șefului statului român 
cu vicepreședintele R.A.E. au reflec
tat încă o dată înalta stimă și pre
țuire de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru activitatea 
sa neobosită în vederea înfăptuirii 
unei păci juste și trainice în Orientul 
Mijlociu. In vederea unei reglemen
tări generale a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, țara noastră se pro
nunță consecvent pentru continuarea 
tratativelor, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a repre
zentanților autorizați ai poporului 
palestinian, pentru o soluționare a- 
totcuprinzătoare a ansamblului ches
tiunilor din zonă, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritorii
le arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, la rezolvarea pro
blemelor poporului palestinian, re
cunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la constituirea 
unui stat propriu, independent, la 
respectarea independenței și suvera
nității tuturor statelor din regiune.

Evenimentele petrecute . în ultimele 
săptămini în AFRICA AUSTRALA 
evidențiază din nou anacronismul 
rînduielilor rasiste, colonialiste, im
puse popoarelor din această zonă și, 
totodată, primejdiile serioase pe care 
le generează persistența acestora 
la adresa păcii și securității pe 
întreg continentul african. Un puter
nic val de proteste a stirnit. astfel, 
hotărîrea R.S.A. de a organiza, pe 
teritoriul Namibiei, așa-zise „ale
geri generale", hotărîre care urmează 
unui alt gest sfidător al autorităților 
de la Pretoria, și anume respingerea 
planului adoptat de Consiliul de 
Securitate și a propunerilor secreta
rului general al O.N.U. cu privire la 
acordarea independenței acestui teri
toriu. Noul act a fost apreciat ca o 
încălcare gravă a dreptului poporului 
namibian de a dispune liber de soar
ta sa. ca un pas deliberat spre pro
clamarea unilaterală a „independen
ței" Namibiei — o pseudoindepen- 
dență, ca perdea pentru perpetuarea 
regimului rasist, așa cum s-a întim- 
plat in Rhodesia. în același timp, 
regimul rasist de la Salisbury s-a 
dedat la noi acțiuni agresive Împo
triva Zambiel, demaseîndu-se din 
nou nu numai ca opresor al poporului 
Zimbabwe, ci și ca dușman Înverșunat 
al popoarelor africane libere, ca o 
sursă de permanente pericole pentru 
pacea și securitatea continentului 
african, fapt ce a dat naștere unei 
vii condamnări în rindul opiniei pu
blice mondiale, al tuturor forțelor 
progresiste și democratice.

★
Reprezintă, desigur, un mottv de 

satisfacție faptul că și în cursul ulti
mei luni evoluția evenimentelor in
ternaționale a confirmat pe deplin 
justețea orientărilor fundamentale 
și aprecierilor partidului și statului 
nostru, evidențiind, o dată mal 
mult, prezența activă și dinamică 
a României socialiste la amplul dia
log internațional menit să ducă la 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane, pornind de la 
interesele și aspirațiile tuturor po
poarelor.

Ada GREGORIAN 
Radu BOGDAN J
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Opereta craioveană 
la început de stagiune
Un spectacol obișnuit 

— „Văduva veselă", 
mult aplaudat încă 
de la premieră de 
craioveni. de meloma
nii din orașele înveci
nate; pentru că muzi
ca e prea bine cunos
cută, pentru că desfă
șurarea (regia aparține 
lui N. Ciubuc-Vran- 
cea), in tiparul clasic, 
este aerată, suplă, co
rectă, mareînd mai 
ales comicul. Este 
unul dintre succesele 
repertoriului craiovean, 
intr-o clasificare, ime
diat după musicalul 
„Cocoșelul neascultă
tor" — prin care A- 
neta Bacă, Virginia 
Mețianu, Mihai Istra- 
te, Ion Keleman, I- 
leana Petrescu au de
venit prietenii copii
lor — alături d" 
..Cavaleria rusticană", 
„Traviata". Iar afișe
le din centrul doljean 
anunțau ca „eveni
ment": debutau două 
tinere soliste! Așa 
le-am cunoscut pe 
Rodica Mincef și Ce- 
zara Cojocaru, absol
vente ale secțiilor de 
canto de la conser
vatoarele din Bucu
rești și, respectiv, Iași, 
pentru prima oară 
susținind principale 
roluri pe o scenă liri
că. Rodica Mincef: o 
voce luminoasă, cu 
frumoase inflexiuni de 
alto în registru grav, 
cu forță, cucerind abil 
notele înalte, o sen
sibilă frazare, lejeri- 
tate scenică; Cezara 
Cojocaru: soprană de 
coloratură, timbru cris
talin, evoluție grațioa
să în Întreaga parti
tură. De pe acum, a- 
mindouă, văzute de re
gizor, dirijor. în Verdi, 
Mozart, Rossini... Ce 
înseamnă acest debut 
pentru opereta craio
veană? Tinerele so
liste au dat intr-a
devăr strălucire, tine
rețe desfășurării mu
zicii. Dar nu numai 
atît.

Deși a intrat în a

șaptea stagiune, secția 
de operetă a Filarmo
nicii „Oltenia" din Cra
iova este încă la în
ceput de drum. Se 
caută soliști de talent, 
instrumentiști profe
sioniști... Pentru că de 
șase ani filarmonica 
iși asigură concertele 
de simbătă și dumi
nică, „tribunele tineri
lor soliști", turneele la 
Rm. Vilcea, Turnu Se
verin, Drăgășani, chiar 
și Slatina, avind in a- 
celași timp obligația 
să împlinească și spec
tacolele lirice! De a- 
semenea, corul (40 de 
persoane), instruit de

un pasionat și bine 
pregătit muzician. A- 
lexandru Racu, prezent 
in stagiunea simfonică, 
la concertele vocal- 
simfonice, la concer
tele „ă capella", in 
lecțiile adresate tine
rilor și... aproape in 
toate spectacolele Ope
retei! Cu alte cuvinte, 
deși nu este un an
samblu de sine' stătă
tor, secția de operetă 
trebuie să-și facă un 
repertoriu, să ciștige 
spectatori. Dar intră 
în cea de-a șaptea 
sa stagiune și pu
blicul nu mai trece cu 
vederea rateurile or
chestrei care nu a avut 
timp să repete, vrea 
un repertoriu variat, 
dorește să aplaude cit 
mai multe voci fru
moase, actori de ta
lent, montări moder
ne, tinerești pentru 
creațiile românești, 
pentru opusurile ce
lebre din literatura 
universală. Directorul 
filarmonicii, dirijorul 
Theodor Costln, recent 
aplaudat la Ateneul 
Român, spunea că 
reușind, într-un viitor

apropiat, să completeze 
orchestra cu instru
mentiști absolvenți de 
conservator, să asigu
re dubluri pentru so
liștii operetei, cu sigu
ranță că microstagiu- 
nile de la Tg. Jiu. Ca
lafat, Slatina. Tr. Se
verin nu vor mai fi sub 
semnul întrebării; iar 
odată cu inaugurarea 
noii săli (in acest 
ultim trimestru al Iul 
’78) nu vor mai fi 
probleme nici cu va
rietatea programului, 
nici cu mînuirea deco
rurilor, deoarece din 
aprilie 1975 spectaco
lul de fiecare luni al 
operetei, este găzduit, 
atunci cind nu sint 
alte activități, in sala 
Teatrului Național. Tot 
atunci va putea fi re
zolvată fără efort și 
colaborarea cu artiștii 
amatori din Băijești, 
Filiași. cu formațiile 
artistice ale Întreprin
derii „Electroputere", 
ale Casei de cultură 
municipale. Casei de 
cultură a studenților.

Am asistat la con
vingătorul debut al 
două tinere soliste. 
Un spectacol obișnuit, 
devenit „eveniment", 
pentru că înseamnă 
o treaptă spre vita
lizarea ansamblului 
de operetă craiovean. 
L-am aplaudat și pe 
tinărul dirijor Marian 
Didu într-o spectacu
loasă ascensiune (poate 
îl vom aplauda și la 
București), am notat 
vocea robustă a teno
rului Constantin Ene, 
jocul lui Gabriel Ma- 
mali, am apreciat 
participarea actorilor 
Mihai Istrate, Con
stanța Nicolau, cu 
umor, cu naturalețe 
creind personaje pito
rești. Un început de 
stagiune semnificativ, 
pentru colectivul de 
artiști, pentru melo
manii doljenL

Smaranda 
OȚEANU
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© VASLUI. „Toamnă culturală 
hușeană", manifestare cultural-ști- 
ințifică și artistică, înscrisă in edi
ția a doua a Festivalului național 
„Cintarea României", se desfășoară 
în perioada 29 octombrie — 4 
noiembrie, sub genericul „7 arte în 
7 zile". Din program : sesiunea de 
comunicări științifice „2 050 de ani 
de istorie", cu participarea cadrelor 
universitare din Iași, și vernisajul 
unei expoziții arheologice la muzeul 
hușean „Dimitrie Cantemir ; con- 
certul-spectacol „Muzica la ea aca
să" susținut de corul conservatoru
lui „George Enescu" din Iași și co
rul centenar al casei orășenești de 
cultură Huși : deschiderea cursuri
lor universităților cultural-științifice 
cu lecția deschisă „Educație și con
știință". Numeroase acțiuni .au loc 
in unitățile de producție. Ultimele 
zile ale „Toamnei culturale hușene" 
sint consacrate deschiderii, in ora
șul Huși, a noii stagiuni permanen
te a Teatrului „Victor Ion Popa" 
din Birlad. (Crăciun Lăluci). • 
CARAȘ-SEVERIN. „Zilele culturii 
la Reșița" au programat noi mani
festări : simpozioanele „Creșterea 
productivității muncii", realizat cu 
participarea unor cadre uni
versitare, economiști și cercetă
tori din București. Timișoara, 
Craiova. Brașov, Hunedoara, Reși
ța, și „Integrarea invățămîntuiui cu 
cercetarea, producția și practica so- 
cial-politică", sesiunea de comuni
cări tehnico-științifice „Soluții mo
derne in concepția mașinilor hi
draulice" . dezbaterea cu creatori 
populari din județ pe tema „Tradi
ție și contemporaneitate în creația 
populară". Suita de spectacole sub 
genericul „Zilele de teatru" a cu
prins prezentarea de către colecti
vul artistic al teatrului reșițean a 
pieselor „Autobiografie" de H. Lo- 
vinescu, „Tîlharul" de K. Capek și 
„Regele luminărilor" de Oswaldo de« 
Andrade, vizionate de cronicari dra
matici, regizori, directori de teatru 
și secretari literari din țară, care s-a

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală 
iO.OO Antena vă aparține 
10.90 Documentare „SahiafUm"
11.15 Șoimii patriei 
11.25 Tribuna TV
14,00 Fotbal : Politehnica Timișoara — 

Honved Budapesta
15.55 Telex
16,00 Teleșcoală
16,35 Curs de limba germană
17.00 Algeria azi. Documentar
17.15 Atenție la... neatenție I
17,40 Vetre folclorice • 

finalizat cu dezbaterea „Coordona
tele ideologice și estetice ale acti
vității Teatrului de stat din Reșița 
în lumina sarcinilor educaționale 
ale mișcării teatrale românești". 
(Nicolae Cătană). • IAȘI. „Inte
grarea invâțamintului cu cerceta
rea, producția și practica social- 
politică" a fost tema simpozionului 
organizat de Inspectoratul școlar 
județean și Casa corpului didactic 
din Iași. Un alt simpozion. „Biblio
teca publică — prezență activă in 
acțiunea politică și cultural-educa- 
tivă de masă", s-a desfășurat la 
biblioteca județeană „Gh. Asachi", 
aflată in Palatul culturii. în peri
oada 21 octombrie — 25 noiembrie 
se desfășoară, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Iași, etapa de 
masă — faza municipală a ediției 
a doua Festivalului național „Cîn- 
tarea României". (Manole Corcaci)
• VILCEA. Bibliotecile așezămin
telor culturale, din întreprinderi șl 
din unitățile de invățămînt parti
cipă, in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", la cea de-a 
doua ediție a concursului județean 
„Cartea în slujba educării socialiste 
a maselor". Muzeul județean a or
ganizat două expoziții : „Momente 
din istoria Vîlcei", deschisă la Com
binatul chimic din Rm. Vilcea, și 
„Monumente ale naturii din jude
țul Vilcea" — la căminul cultural 
din comuna Costești. (Ion Stariciu).
• MEHEDINȚI. „Cercetarea știin
țifică în lumina documentelor de 
partid" a fost tema simpozionului de 
la Casa de cultură din Drobeta- 
Turnu Severin, „Republicii — ini
ma și gîndul" — sub acest generic 
s-a organizat o seară de poezie la 
căminul cultural din Voloiac, iar la 
căminul cultural din Pădina Mare 
a avut loc dezbaterea „Familia — 
verigă de bază a colectivității socia
liste". La biblioteca județeană este 
deschisă o expoziție care evocă via
ta și activitatea scriitorului George 
Mihail Zamfirescu. (Virgiliu Tă- 
taru).

18.10 Tragerea Pronoexprea
18.30 Telecronlca pentru pionieri
18.40 Festivalul național „cintarea 

României"
19.20 1001 de ser!
19.30 Telejurnal
19,50 Noi, femeile I
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori, mari, actori". „Fată-n față"
22,00 Interprețl de frunte al ctnteculul 

popular
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 1
19,50 Telejurnal
19,50 Efigii lirice
20.10 Studio T ’78
20.40 In ritmul muzicii ușoare
21.05 Telex
21.10 O viață pentru o idee
21.40 Treptele afirmării

Gimnastele noastre 
s-au înapoiat în Capitală

NADIA COMANECI : „în anul 1979 voi munci mai mult, pentru a 
cuceri mai multe medalii de aur". EMILIA EBERLE : „Sint bucu

roasă că mă întorc cu medalii pentru sportul românesc"
Ieri, spre ora prînzului, o echipă 

numeroasă a televiziunii franceze 
ocupa una dintre marile săli ale ae
roportului parizian Orly, acolo unde 
se afla reprezentativa feminină de 
gimnastică a României. Reflectoare
le au luminat cu raze de soare chi
purile dragelor noastre fete și astfel 
a Început să prindă viață reporta
jul intitulat de autori „Ultimul su- 
ris al Nadiei pentru publicul fran
cez". O peliculă deci despre gim
nasta atît de simpatizată de specta
torii și telespectatorii din Franța, 
martori la evenimentul recentelor 
campionate mondiale, care in înche
ierea reportajului le-a mulțumit încă 
o dată pentru călduroasele senti
mente. De la Orly, in avion direct 
spre patrie, a fost un drum lung, 
lung de tot pentru tinerele sportive 
românce, dornice să-și revadă cit mai 
repede țara, familia, suporterii. La 
coborirea pe aeroportul Otopeni. cei 
dragi — părinții, reprezentanții 
conducerii C.N.E.F.S. și ai clu
burilor bucureștene, prietenii și 
alți iubitori ai gimnasticii — le-au 
făcut o primire călduroasă, emoțio
nantă. Sub lumina altor reflectoare 
și a altor obiective de filmat. Nadia 
Comăneci, Emilia Eberle, Teodora 
Ungureanu, Anca Grigoraș, Marilena 
Neacșu și Gabi Gheorghiu, insoțite do 
Bela și Marta Karoly, de ceilalți 
membri ai delegației noastre, primesc 
urările de bun venit și calde felici
tări pentru succesele realizate la 
Mondiale.

Redăm scurta declarație a Nadiei

• Pe patinoarul „23 August" din 
Capitală se va disputa joi primul 
meci dintre echipa Steaua București 
și formația poloneză Podhale Novy 
Târg, contind pentru turul III al „Cu
pei campionilor europeni" la hochei 
pe gheață. Partida va incepe la ora 
18,00.
• în primul tur al concursului in

ternațional de tenis de la Tokio. Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 6—1, 6—4 pe 
Fukui (Japonia). Connors a cîștigat 
cu 6—2. 6—2 la Roche (Australia), iar 
Borg l-a învins cu 6—1, 6—0 pe 
Dupre (S.U.A.).
• Stadionul Tineretului din Cra

iova găzduiește, incepind de astăzi, 

Comăneci pentru toți amatorii de 
gimnastică din România : ,-,Doresc 
să-i asigur pe dragii mei compatrioți 
că in anul 1979 voi munci mai mult, 
cu hotărîrea de a cuceri mai multe 
medalii, dar de aur. spre a cinsti 
astfel culorile sportului românesc". 
Emilia Eberle este mal timidă, iși 
caută din priviri mama, șoptește 
mai mult decît vorbește : „Ce -bine-i 
acasă ! Sint bucuroasă că mă în
torc în țară cu medalii pentru 
sportul românesc. Aș vrea să cîștig 
și medalii de aur. Voi încerca deci 
mai mult, chiar de la anul dacă va 
fi posibil".

Iîela Karoly : „Așa cum am mai 
declarat, sint satisfăcut de strădania 
și voința fetelor din echipa României, 
vicecampioană a lumii. Vă afirm cu 
sinceritate, rezultatele fetelor puteau 
fi și mai bune. Vom face tot ce 
depinde de noi pentru ca performan
țele viitoare să fie superioare celor 
de astăzi".

Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
conducătorul delegației noastre la 
campionatele mondiale : „Noile rea
lizări internaționale ale echipei 
României să le considerăm drept 
bază de plecare pentru alte succese, 
mai întii in etapa campionatelor 
mondiale din S.U.A. — 1979, apoi la 
Jocurile Olimpice din 1980, la care 
gimnastica noastră, nu numai femi
nină, ci și masculină, iși propune și 
va trebui să atingă obiective majore".

Valerlu MIRONESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
prima ediție a turneului Internațional 
de fotbal pentru juniori, inițiat de 
clubul Universitatea din localitate și 
C.J.E.F.S. Dolj in memoria fostului 
antrenor Nicolae Oțeleanu. Timp de 
trei zile, in cadrul turneului vor 
evolua formațiile Botev Vrața (Bul
garia), Luceafărul București (Lotul 
U.E.F.A. — 1980), C.S. Școlar, Craiova 
și Universitatea Craiova.

• Turneul internațional feminin de 
baschet de la Bratislava s-a înche
iat cu victoria selecționatei orașului 
Moscova, care a întrecut in finală cu 
scorul de 94—75 (47—32) formația lo
cală Slovan. în partida pentru lo
cul trei. Slavia Praga' a învins cu

Olimpiada de șah
• După o zi de repaus, Olimpiada 

de șah a continuat la Buenos Aires 
cu intilnirile din turul IV.

în grupa a patra a competiției fe
minine, echipa României a învins cu 
3—0 formația Porto Rico.

In turneul masculin, formația 
României a întîlnit selecționata In
doneziei cu care se află la egalita
te : 1,5—1,5, o partidă fiind întrerup
tă. Echipa noastră a pierdut cu 1—3 
meciul din turul anterior, cu forma
ția U.R.S.S.

In Cupele europene 
ia fotbal

O Reprezentantele țării noastre în 
competiția europeană de fotbal in- 
tercluburi „Cupa U.E.F.A." susțin as
tăzi meciurile retur din turul II.

Pe stadionul „Luis Casanova" din 
Valencia, echipa F.C. Argeș Pitești 
va intîlni redutabila formație spanio
lă C.F. Valencia, pe care in primul 
joc, disputat cu două săptămini in 
urmă la Pitești, a invins-o cu sco
rul de 2—I. Partida va începe la ora 
20,00 (ora Bucureștiuiui) și va fi 
transmisă in întregime, pe progra
mul I, de posturile noastre de ra
dio.

La Timișoara, cu Începere de la ora 
14,00. formația locală Politehnica va 
primi replica echipei Honved Bu
dapesta, în fața căreia a pierdut pri
mul joc cu 0—4. Posturile noastre da 
radio vor transmite, dtn jurul orei 15, 
repriza a II-a a acestei partide.

scorul de 98—89 (48—44) selecționata 
orașului București.

O Thomas Keller (Elveția) a fost 
reales pentru o perioadă de doi ani 
în funcția de președinte al Adunării 
generale a federațiilor internaționa
le sportive (A.G.F.I.S.) cu prilejul 
reuniunii de la Monte Carlo.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate cu acest prilej, președin
tele Comitetului de organizare a Jo
curilor Olimpice din anul 1980 de la 
Moscova, Ignati Novikov, a declarat 
că în ce privește transmisiile tele
vizate, vor fi lansați în U.R.S.S. 
doi sateliți artificiali al Pămtntulul.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului li. P. Ungare
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul KAJNAI SANDOR a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat, 
guvernului și poporului român urări 
de bine din partea tovarășilor Jânos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Păi Losonczi, președinte
le Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, a guvernului și poporului 
ungar.

în cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se exprimă apre
cierea de care se bucură în R.P. Un
gară activitatea grandioasă desfă
șurată de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., în construcția societății 
socialiste și se urează noi succese în 
această activitate.

în continuare, în cuvîntare sînt 
evocate raporturile de prietenie fră
țească dintre R.P. Ungară și Repu
blica Socialistă România, la baza că
rora se află comunitatea de idealuri 
și interese, rolul întîlnirilor și convor
birilor la nivel înalt în dezvol
tarea acestor relații. „întîlnirea 
la nivel înalt și convorbirile prie
tenești care au avut loc anul tre
cut la Debrețin și Oradea — se arată 
in cuvîntare — au trasat sarcinile pe 
care trebuie să le realizăm pentru 
amplificarea pe mai departe a cola
borării politice, economice, culturale 
dintre Republica Populară Ungară 
și Republica Socialistă România. 
Punctul nostru de vedere a fost co
mun și dorim in mod statornic ca re
lațiile dintre cele două țări să se ex
tindă prin îndeplinirea consecventă a 
Înțelegerilor convenite în cadrul con
vorbirilor la nivelul cel mai înalt".

în continuare, în cuvîntare este 
reliefată politica de pace și destin

dere promovată de R.P. Ungară pe 
arena internațională.

în încheiere, ambasadorul R.P. Un
gare și-a exprimat hotărârea de a ac
ționa pentru dezvoltarea raporturilor 
și adîncirea prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat, la rîndul 
său, tovarășilor Jânos Kădăr și Păi 
Losonczi, guvernului și poporului 
ungar cele mai bune urări din partea 
sa, a Consiliului de Stat, a guvernului 
și poporului român.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt reliefate bunele 
relații de colaborare pe plan politic, 
economic, tehnico-științific existente 
între România și Ungaria, țări socia
liste vecine și prietene. „Întîlnirile șl 
convorbirile din ultimii ani cu tova
rășul Jânos Kădăr, înțelegerile stabi
lite cu aceste prilejuri — se arată în 
cuvîntare — constituie o expresie a 
bunelor raporturi dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, deschizînd 
largi perspective pentru extinderea 
pe mai departe a conlucrării româno- 
ungare, în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
din februarie 1972, în interesul celor 
două popoare, al cauzei generale a 
socialismului".

Relevînd interesul și simpatia cu 
care poporul român urmărește acti
vitatea rodnică a poporului ungar 
prieten, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, succe
sele obținute în dezvoltarea econo
mică și socială a țării, cuvîntarea 
subliniază, totodată, eforturile oame
nilor muncii din țara noastră pentru 
înfăptuirea obiectivelor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Naționale

ale P.C.R. „Făcînd totul pentru bună
starea și fericirea poporului român 
— se arată în cuvîntare — ne aducem 
totodată contribuția la întărirea socia
lismului pe plan mondial, la victoria 
cauzei progresului și păcii".

în continuare, în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușestru se evocă 
relațiile largi de prietenie și colabora
re ale României cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. „Așezind la baza politicii 
sale externe principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului Inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței — se arată în cuvîntare — Re
publica Socialistă România-militează 
pentru asigurarea unul climat de pace 
și securitate internațională, pentru 
instaurarea unor raporturi noi, de 
dreptate și egalitate între toate sta
tele și popoarele lumii".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului R.P. 
Ungare succes în misiunea încredin
țată și l-a asigurat de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat, al guvernului 
și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, s-a în
treținut, într-o atmosferă cordială, 
cu ambasadorul R.P. Ungare, Rajnai 
Sândor.

La solemnitate șl convorbire au 
participat tovarășii Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Ungare la București.

Excelenței Sale Domnului FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Am aflat cu tristețe despre urmările tragice ale taifunului abătut asupra 
țării dumneavoastră. în aceste împrejurări vitrege, vă adresez dumnea
voastră și poporului filipinez sincera compasiune a poporului român și a 
mea personal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului PAUL VAN DEN BOEYNANTS

Primul ministru al Belgiei
învestirea dumneavoastră In Înalta funcție de prim-ministru al Belgiei 

Îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune 
urări de succes In activitate. îmi exprim convingerea că bunele relații din
tre țările noastre se vor dezvolta continuu în Interesul celor două popoare, 
al colaborării și păcii in lume.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței voastre pentru amabilul mesaj de felici
tări adresat cu ocazia Zilei naționale a Iranului. Urez Excelenței voastre multă 
sănătate și prosperitate poporului român.

JAAFAR SHARIF EMAMI
Primul ministru al Iranului

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Paul Niculescu, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, marți, pe L. A. 
Whittome, directorul Departamentului 
european al Fondului Monetar Inter
național, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale colaborării dintre

ACCIDENT TEHNIC LA COMBINATUL 

PETROCHIMIC PITEȘTI
în noaptea de 30 spre 31 octombrie 

a.c. a avut loc un grav accident teh
nic la rafinăria din cadrul Combina
tului petrochimic Pitești. Accidentul 
a fost provocat de o puternică explo
zie produsă la secția de cracare ca
talitică, care a scos din funcțiune un 
număr de instalații ale rafinăriei. în 
afara pagubelor materiale, accidentul 
s-a soldat cu victime omenești. Din 
cadrul personalului de exploatare au 
decedat nouă persoane și altele au 
fost rănite.

Imediat după declanșarea acciden
tului. la fața locului s-a deplasat 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a condus nemijlocit întreaga 
operațiune de salvare a accidentați- 
lor, de localizare și lichidare a incen
diului, precum și acțiunile pentru 
înlăturarea urmărilor accidentului, 
împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Combinatul din Pitești 
au venit tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al guvernului, alți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat. 
S-au deplasat, de asemenea, la locul 
accidentului conducerea Ministerului 
Industriei Chimice, cadre de condu
cere și specialiști din alte ministere.

Datorită măsurilor adoptate, activi
tății energice depuse de formațiunile 
de pompieri militari și civili, precum 
și de personalul din rafinărie, s-a 
reușit ca, în decurs de cîteva ore, 
să se limiteze consecințele acciden
tului și să se oprească incendiuL Au 
fost luate măsuri de transportare ur
gentă la spital a răniților, cărora li 
s-a acordat întreaga asistentă sanita
ră necesară. Secretarul general al 
partidului a indicat, de asemenea, 
măsuri imediate de ajutorare a fa
miliilor accidentaților.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sta
bilit, împreună cu conducerea guver
nului, Ministerul Industriei Chimice 
și alte ministere industriale, cu Cen
trala industrială petrochimică, pre
cum și cu organele locale de partid 
și de stat, un ansamblu de măsuri 
pentru repunerea cit mai rapidă în 
funcțiune a tuturor instalațiilor afec
tate de explozie și incendiu.

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a instituit o comisie de 
partid și de stat care va analiza cau
zele ce au determinat acest accident 
tehnic, desprinzind concluzii in ve
derea întăririi gradului de securitate 
a funcționării instalațiilor industriale 
atît din domeniul chimiei, cit și al 
altor ramuri ale economiei naționale.

vremea
va fi temporar noros, favorabil ploii 
și burniței. Vînt moderat. Tempera
tura ușor variabilă. Ceată slabă, di
mineața și seara.

Cu prilejul apropiatei aniversări

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Adunare festivă
la întreprinderea de mecanică fină din Capitală

Cu prilejul celei de-a 61-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, marți după-amiază a 
avut loc la întreprinderea de meca
nică fină din Capitală o adunare fes
tivă, la care au luat parte reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat ale municipiului București, nu
meroși oameni ai muncii. Au partici
pat, de asemenea, membri ai ambasa
dei U.R.S.S. la București.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Eamandi, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Au luat 
apoi cuvântul Valeriu Matache, direc
torul întreprinderii, și B.I. Minakov, 
ministru consilier la Ambasada Uniu
nii Sovietice din București. Ei au re
levat importanța actului istoric de la 
7 Noiembrie 1917, eveniment care a 
marcat un moment de răscruce în is-

toria umanității. Vorbitorii au înfă
țișat marile realizări obținute de po
poarele sovietice in construcția co
munismului și de poporul român in 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Evocind relațiile 
frățești, de prietenie și solidaritate 
internațională dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice, ei au 
subliniat Însemnătatea deosebită a 
întîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev pentru dezvoltarea con
tinuă, pe multiple planuri, a rapor
turilor dintre partidele, țările și po
poarele noastre, pentru cauza gene
rală a socialismului și păcii.

în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un film de scurt-me- 
traj, realizat de studiourile sovietice.

(Agerpres)

Zilele filmului sovietic
Cu prilejul celei de-a 61-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la cinematograful „Stu
dio" din Capitală a avut loc, marți 
seara, deschiderea „Zilelor filmului 
sovietic". A fost prezentată, în spec
tacol de gală, comedia lirică „Șoi
mul", în regia lui Gheorghi Danelia, 
distinsă, în 1977, cu Marele premiu 
al Festivalului internațional al fil
mului de la Moscova.

La spectacol au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului General 
ARLUS, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Erau prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
și membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara

noastră, membri ai corpului diplo
matic, precum și delegația de cine- 
aști sovietici care ne vizitează țara.

Despre semnificația acestui eveni
ment au vorbit Constantin Pivniceru, 
director general adjunct al Centra
lei „România-film", șl L. S. Moșln, 
vicepreședinte al Comitetului de stat 
pentru cinematografie al U.R.S.S., 
conducătorul delegației de cineaști 
sovietici.

★
în cadrul „Zilelor filmului sovietic", 

spectatorii din București, Ploiești, 
Constanța și Galați vor avea posibi
litatea să vizioneze, în continuare, 
peliculele „La noi era liniște", „Albul 
Bim-Ureche Neagră", „Aripi frînte", 
„Ușa periculoasă de la balcon", 
„Circiuma de pe strada Piat.nițkaia", 
„Fetițo, vrei să joci în film ?“.

(Agerpres)

Sosirea în Capitala a președintelui 
Senatului francez

Marți seara a sosit în Capitală 
Alain Poher, președintele Senatului 
francez, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, face o vizită in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., de alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent ambasadorul Fran
ței la București, Pierre Cerles.

(Agerpres)

Lucrările reuniunii internaționale „Rolul maselor populare, 
al mișcărilor pentru pace în edificarea securității 

și dezvoltarea colaborării în Luropa"
în cursul zilei de marți au conti

nuat la București lucrările reuniunii 
internaționale „Rolul maselor popu
lare, al mișcărilor pentru pace in e- 
dificarea securității și dezvoltarea 
colaborării în Europa".

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul membri ai delegațiilor orga
nizațiilor naționale și mișcărilor pen
tru pace din U.R.S.S., Cipru. Bulga
ria. Italia, România, R.D. Germană, 
Canada, Iugoslavia, Marea Britanie, 
Olanda, S.U.A., reprezentanți ai Con-

sillului Mondial al Păcii, Organizației 
Internaționale a Ziariștilor, Arhiepis
copiei romano-catolice din București, 
Academiei de studii economice din 
București, Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, Conferinței creș
tine pentru pace de la Praga, Consi
liului ziariștilor din Republica So
cialistă România, Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Uniunii 
Internaționale a Studenților, Asocia
ției pentru Națiunile Unite din 
România.

România și Fondul Monetar Inter
național și ale dezvoltării acesteia în 
viitor.

La întrevedere a luat parte Vasile 
Răuță, guvernatorul Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut convorbiri la Mi
nisterul Finanțelor, Ministerul Afa
cerilor Externe, Banca Națională a 
Republicii Socialiste România și 
Banca Română de Comerț Exterior, 
precum și la alte instituții financiar- 
bancare. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 2, 
3 și 4 noiembrie. în țară : Vreme în 
încălzire ușoară. Cerui va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de burniță șl ploaie. Izo
lat, în nordul și estul țării, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vînt moderat Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar valorile 
maxime între 2 și 12 grade. Local, 
condiții de brumă. Ceață slabă, di
mineața șl seara. în București : Vre
me în curs de răcire ușoară. Cerul

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 29 OCTOMBRIE 1978
Categoria 1 (13 rezultate) : 1 va

riantă 25% — autoturism „Dacia 1300".
Categoria 2 (12 rezultate) : 2 va

riante 100% a 28 370 lei și 27 varian
te 25% a 7 092 Iei.

Categoria 3 (11 rezultate) : 211,25 
variante a 1 763 lei.

REPORT CATEGORIA 1! 187 974 lei.

Măsuri privind intensificarea colectării 
sticlelor și

Cronica
La Institutul de științe politice din 

cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc o întilnire cu Giancarlo 
Elia Valori, secretarul general al In
stitutului italian pentru relații inter
naționale. Cu acest prilej s-au e- 
xaminat posibilitățile colaborării în
tre cele două institute în probleme 
de interes reciproc.

★
în perioada 27—31 octombrie, o 

delegație din Poitiers, condusă de 
Jaques Santrot, primarul orașului, a 
vizitat municipiul Iași, în cadrul re
lațiilor de prietenie statornicite în
tre cele două localități înfrățite.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, ' Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a

zilei
organizat, marți după amiază, o 
manifestare culturală. Ziarista Mioara 
Roman a vorbit despre realizările 
poporului algerian în dezvoltarea 
economico-socială a patriei.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și cultu
ră, un numeros public.

★
Marți, după-amiază, la Muzeul de 

istorie a Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc vernisajul expoziției 
internaționale de desene ale copiilor 
„Un viitor de pace în Balcani", orga
nizată de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și Comitetul 
Național Român pentru UNICEF.

în scopul valorificării ambalaje
lor existente în gospodăriile cetățe
nilor au fost luate măsuri privind 
intensificarea activității de colectare 
a sticlelor și borcanelor. Astfel, pe 
Ungă centrele de achiziții proprii 
ale Centralei pentru valorificarea 
ambalajelor — unitatea București, 
toate magazinele alimentare și de 
legume-fructe care desfac produse 
îmbuteliate preiau de la populație 
sticle șl borcane prin schimb, con
tra marfă șl contra numerar. Tot
odată, este organizată preluarea am
balajelor din sticlă prin toate șco
lile din municipiul București ca ur
mare a acțiunii Întreprinse în acest 
sens de organizațiile U.T.C. $1 de 
pionieri. La rîndul lor, comisiile de 
femei din cartierele orașului au or
ganizat colectarea borcanelor și sti
clelor, care urmează a fi preluate de 
Centrala de valorificare a ambala
jelor — unitatea București. Pentru 
ușurarea muncii gospodărești. Cen
trala de valorificare a ambalajelor 
— unitatea București achiziționează

borcanelor
pe bază de comandă telefonică 
sticle și borcane de la domiciliul 
deținătorilor pentru care se percepe 
un comision de 10 la sută pentru 
sticle și 0,10 lei pentru un -borcan. 
Valoarea unei comenzi pentru pre
luarea ambalajelor de la domiciliu 
poate fl de minimum 100 lei. Co
manda se va executa în maximum 
5 zile de la solicitarea telefonică. 
Comenzile se primesc zilnic între 
orele 8—14 la următoarele telefoa
ne : sectorul 1 — 65 30 68 ; sectorul 
2 — 1219 32 ; sectorul 3 — 42 45 90 ; 
sectorul 4 — 21 33 39 ; sectorul 5 — 
23 86 86 ; sectorul 6 — 3713 65 ; sec
torul 7 — 22 24 18 ; sectorul 8 —
65 30 68. La predare, ambalajele tre
buie să îndeplinească următoarele 
condiții de calitate : să aibă stas 
sau normă internă, să fie curate în 
interior și exterior, fără mirosuri, 
neciobite și fără dopuri. Sticlele de 
ulei, lichior și borcanele se primesc 
fără etichete. Pentru eventualele 
sesizări și reclamații vă puteți 
adresa la telefonul: 22 24 18. (Publi
citate).

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. 

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 octombrie 1978

DE LA
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR 

DE STAT ANUNȚĂ :
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna oc
tombrie 1978 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1. D.D.Y. ; 2. O.F.R. ; 3. P.P.K. ; 
4. L.X.X. ; 5. Y.P.U.; 6. N.R.O. ; 7.
C.S.Y.; 8. M.N.H.

ADAS
Toți aslgurații cărora le-au ieșit 

una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor A.D.A.S. pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri In autoturisme, emise de unitățile 
C.E.C. din țară, care a avut loc la data de 30 octombrie a.c., Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat 1 014 
cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300".

Din cauza dimensiunilor listei de cîștiguri, publicăm astăzi o primă parte a acesteia, 
cuprinzînd 500 de cîștiguri. în numărul viitor vom publica continuarea listei celor 514 librete 

ieșite ciștigătoare.

LISTA OFICIALĂ
partea I

a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară ieșite ciștigătoare cu cite un autoturism „Dacia 1 300", la tragerea la sorți pentru 

trimestrul III 1978

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
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1 93259 26 50 000
1 75847 08 50 000
1 40050 47 40 000
1 15310 50 40 000
1 41806 121 40 000
1 39975 63 30 000
1 96501 77 30 000
1 60832 64 30 000
1 23267 107 30 000
1 40201 57 25 000
1 04281 56 25 000
1 21479 73 25 000
1 57736 16 25 000
1
1

33949
37172

941 25 006
27 20 000

1 93754 106 20 000
1 52698 20 20 000
1 16101 45 20 000
1 75600 100 20 000
1 94349 88 20 000
1 88773 21 15 000
1 66601 109 15 000
1 66908 95 15 000
1 05702 100 15 000
1 62512

Termi
nația 
seriei 
obli

gațiu
nilor

117 15 000

100 902 56 5 000
100 472 119 3 000
100 019 48 1 000
100 156 100 1 000
100 485 113 1 000
100 011 45 1 000
100 233 121 1 000
100 709 80 1 000

1 000 68 119 800
1 000 27 53 800
1 000 41 74 800
1 000 58 90 800
1 000 29 107 i 800
1 000 23 98 800
1 000 43 41 800
1 000 12 58 800
1 000 78 117 800

9 825 TOTAL 9 260 000

Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul
Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretuluicrt. de economii crt. de economii crt. de economii crt. de economii crt. de economii

1. 736-212-53805 44. 709-209-2655 87. 703-1-68297 , 130. 733-201-25047 173. 717-1-102507
2. 711-1-12305 45. 708-1-59370 88. 703-212-1157 131. 728-201-4459 174. 717-1-119108
3. 724-104-37614 46. 710-113-28349 89. 734-201-1424 132. 710-113-20395 175. 717-1-132057
4. 703-203-13383 47. 715-1-208219 90. 703-809-17190 133. 710-119-13532 176. 717-205-4947
5. 703-1-72589 48. 711-102-25389 91. 703-818-629 134. 710-120-18400 177. 717-227-3069
6. 706-102-10277 49. 724-601-6041 92. 703-414-3700 135. 710-120-36965 178. 713-102-17071
7. 704-1-23083 50. 717-1-91556 93. 706-164-1122 136. 710-138-11058 179. 713-194-16291
8. 727-1-103236 51. 751-1-6870 94. 706-418-739 137. 715-1-51539 180. 724-1-20743
9. 727-1-69797 52. 719-201-33063 95. 732-1-50470 138. 715-1-102879 181. 724-1-42829

10. 710-258-67 53. 727-235-9705 96. 732-1-81195 139. 715-1-137348 182. 738-205-405
11. 745-201-3978 54. 744-220-58 97. 732-1-100651 140. 715-1-163146 183. 751-207-451
12. 717-255-143 55. 750-201-14623 98. 732-1-115236 141. 715-1-183550 184. 749-1-23845
13. 714-914-414 56. 746-1-33431 99. 732-202-2053 142. 715-1-200556 185. 749-29-642
14. 732-1-22254 57. 736-212-61512 100. 732-456-11 143. 715-1-215817 186. 730-1-12466
15. 702-1-96265 58. 758-201-4327 101. 732-204-7557 144. 715-1-228698 187. 730-201-8385
16. 735-1-99586 59. 743-1-138893 102. 705-1-27142 145. 715-207-2677 188. 731-1-17663
17. 703-203-13920 60. 747-1-32671 103. 705-270-204 146. 710-525-215 189. 719-1-22348
18. 705-1-20248 61. 752-1-83152 104. 707-1-9154 147. 718-1-25370 190. 719-1-41240
19. 709-201-4102 62. 726-1-2359 105. 707-150-545 148. 710-817-259 191. 719-217-2715
20. 708-1-47865 63. 701-1-24870 106. 709-1-25199 149. 754-1-36516 192. 719-201-26244
21. 710-113-8885 64. 701-335-508 107. 709-1-75828 150. 754-1-53304 193. 719-220-532
22. 715-1-194601 65. 715-264-5 108. 709-1-104532 151. 754-203-12611 194. 719-203-18844
23. 711-102-2344 66. 723-533-287 109. 709-1-125136 152. 711-102-16395 195. 711-203-9897
24. 716-203-11914 67. 701-203-16267 110. 709-1-141173 153. 711-141-606 196. 711-1-1305
25. 717-1-71083 68. 701-135-6104 111. 709-1-153900 154. 716-1-23731 197. 707-204-137
26. 724-368-8 69. 701-219-385 112. 709-202-4086 155. 716-1-63751 198. 717-183-6162
27. 719-201-18687 70. 702-1-43940 113. 709-213-1646 156. 716-1-87797 199. 727-1-52619
28. 727-1-107705 71. 702-1-80199 114. 709-217-26653 157. 716-1-106164 200. 727-1-80712
29. 744-1-4301 72. 702-1-103933 115. 709-218-17119 158. 716-1-120715 201. 727-1-99234
30. 754-205-9628 73. 702-1-121034 116. 724-104-20920 159. 716-204-1421 202. 727-204-1580
31. 746-1-18882 74. 702-1-134577 117. 724-104-49234 160. 716-215-15042 203. 722-201-5360
32. 736-212-46867 75. 702-206-3504 118. 724-104-64257 161. 716-350-495 204. 731-211-689
33. 741-207-2233 76. 702-219-3969 119. 721-1-12273 162. 716-203-16950 205. 766-210-1700
34. 743-1-122639 77. 752-205-5956 120. 745-202-4623 163. 724-639-416 206. 738-214-235
35. 747-1-5722 78. 735-1-19354 121. 708-1-35306 16.4. 742-1-22488 207. 763-211-844
36. 752-1-64632 79. 735-1-54945 122. 708-1-53462 165. 719-504-190 208. 741-201-21313
37. 704-1-20216 80. 735-1-76286 123. 708-212-143 166. 748-1-16443 209. 741-201-47039
38. 746-1-10136 81. 735-1-91753 124. 713-324-1108 167. 748-1-42617 210. 741-201-60638
39. 701-1-17673 82. 735-177-6926 125. 710-1-28521 168. 748-204-3788 211. 741-214-1432
40. 702-1-112546 83. 735-211-971 126. 710-1-49041 169. 726-902-1073 212. 744-1-11740
41. 735-191-7 84. 713-1-2425 127. 710-1-62449 170. 712-618-293 213. 756-1-8297
42. 706-102-13082 85. 703-1-18874 128. 710-288-1013 171. 717-1-48540 214. 756-1-31547
43. 705-1-33731 86. 703-1-49575 129. 722-502-765 172. 717-1-80647 215. 706-201-2256

216 715-209-1529
217. 750-1-37830
218. 750-1-54519
219. 750-211-25500
220. 750-211-47865
221. 750-212-1132
222. 718-461-9
223. 723-615-585
224. 703-522-1059
225. 734-1-41425
226. 734-1-62494
227. 734-1-76484
228. 703-616-186
229. 740-1-29527
230. 702-613-509
231. 714-203-6378
232. 746-1-26239
233. 746-211-1341
234. 714-1-16255
235. 736-1-15930
236. 736-1-70286
237 ’ 736-1-99702
238. 736-1-120105
239. 736-1-136125
240. 736-1-148547
241. 736-212-28100
242. 736-212-53967
243. 736-212-68198
244. 736-279-22466
245. 736-202-24840
246. 736-208-10682
247. 736-269-4612
248. 704-408-16
249. 741-1-727
250. 741-1-39152
251. 741-1-55060
252. 741-217-1448
253. 758-201-14851
254. 710-621-1365
255. 758-1-20280
256. 758-210-2758
257. 723-102-14610
258 723-134-2463
259. 743-1-33254
260. 743-1-78256
261. . 743-1-108020
262. 743-1-130199
263. 743-1-147510
264. 743-1-161665
265. 743-207-3823
266. 743-209-18177
267. 743-209-36324
268. 745-258-632
269. 745-2-26782
270. 745-2-43382
271. 722-1-2432
272. 747-1-20836
273. 747-1-41337
274. 712-1-6400
275. 737-1-8777
276. 755-202-5699
277. 755-202-24427

278 755-201-8354
279. 755-1-11271
280. 727-137-23566
281. 752-1-43682
282. 752-1-73480
283. 752-1-91763
284. 752-1-104968
285. 752-202-10166
286. 752-223-793
287. 728-1-13666
288. 728-372-1341
289. 753-1-14109 •
290. 753-205-487
291. 704-1-4414
292. 704-1-24910
293. 739-1-900
294. 739-1-29400
295. 739-212-697
296. 739-205-7965
297. 723-1-4597
298 723-1-32117
299. 723-205-1772
300. 734-1-49155
301. 701-1-21161
302. 701-270-1111
303. 706-1-8406
304. 719-212-13928
305. 701-203-11644
306. 701-254-462
307. 701-142-1362
308. 702-1-26387
309. 702-1-71201
310. 702.-1-97551
311. 702-1-116255
312. 702-1-130780
313. 702-1-142678
314. 702-218-10683
315. 702-289-3
316. 713-206-1806
317. 735-1-46437
318 735-1-70913
319. 735-1-87701
320. 735-1-100230
321. 735-201-3045
322. 702-501-861
323. 713-300-1611
324. 703-1-42542
325. 703-1-63473
326. 703-1-77387
327. 703-254-13182
328. 703-809-2704
329. 703-809-30968
330. 703-203-14638
331. 706-115-30
332. 706-210-698
333. 732-1-36038
334. 732-1-73735
335. 732-1-95395
336. 732-1-111403
337. 732-195-11
338. 732-207-2060
339. 706-851-1487

340. 705-1-21560
341. 705-203-3481
342. 721-130-142
343. 707-1-22765
344. 720-201-297
345. 709-1-65228
346. 709-1-96794
247. 709-1-119365
348. 709-1-136610
349. 709-1-150220
350. 709-201-5210
351. 709-212-1206
352. 709-217-21275
353. 709-218-12589
354. 724-104-115
355. 724-104-42736
356. 724-104-60480
357. 721-1-4812
358. 724-422-245
359. 708-1-27884
360. 708-1-48798
361. 708-202-1877
362. 708-328-26
363. 710-1-19853
364. 710-1-43845
365. 710-1-58789
366. 710-242-531
367. 738-1-12917
368. 733-201-17851
369. 722-123-1951
370. 710-113-11347
371. 710-119-1325
372. 710-120-6716
373. 710-120-32874
374. 710-138-4521
375. 715-1-23861
376. 715-1-89995
377. 715-1-127936
378. 715-1-156124
379. 715-1-177808
380. 715-1-195481
381. 715-1-211507
382. 715-1-224992
383. 715-1-236855
384. 718-328-644
385. 718-1-21413
386. 718-205-13354
387. 754-1-28891
388. 754-1-49013
389. 754-203-3377
390. 711-102-6179
391. 711-102-28119
392. 711-524-619
393. 716-1-54821

394. 716-1-81308
395. 716-4-101294
396. 716-1-116802
397. 716-1-129190
398. 716-215-8637
399. 716-287-3317
400. 716-203-12919
401. 724-601-9246
402. 742-1-18242
403. 742-217-514
404. 736-273-483
405. 748-1-36594
406. 748-1-52992
407. 748-268-200
408. 748-208-2891
409. 717-1-34553
410. 717-1-72549
411. 717-1-96301
412. 717-1-114639
413. 717-1-128386
414. 717-201-3855
415. 717-222-146
416. 713-102-7398
417. 713-194-6408
418. 724-1-7082
419. 724-1-37793
420. 724-398-58
421. 751-1-11338
422. 749-1-15302
423. 749-1-35546
424. 730-1-5762
425. 730-201-2726
426. 731-1-13775
427. 719-1-8635
428. 719-1-36916
429. 719-209-5310
430. 719-201-19962
431. 719-207-3550
432. 719-203-12883
433. 711-203-5261
434. 711-255-1726
435. 711-204-2726
436. 717-179-1089
437. 727-1-40108
438. 727-1-73519
439. 727-1-94203
440. 727-1-108372
441. 717-551-496
442. 716-515-349
443. 762-253-809
444. 725-1-14463
445. 763-203-9812
446. 741-201-2539
447. 741-201-41509

448, 741-201-57055
449. 741-212-19939
450. 744-1-6263
451. 714-816-421
452. 756-1-26889
453. 756-213-1292
454. 706-201-15316
455. 750-1-28704
456. 750-1-50659
457. 750-211-13318
458. 750-211-42569
459. 750-211-57254
460. 754-267-315
461. 750-201-17571
462. 745-1-18044
463. 734-1-32024
464. 734-1-56877
465. 734-1-72735
466. 734-264-234
467. 740-1-23412
468. 740-1-39884
469. 714-201-5631
470. 746-1-20206
471. 746-1-36074
472. 714-1-12154
473. 719-131-357
474. 736-1-58389
475. 736-1-91999
476. 736-1-114845
477. 736-1-131678
478. 736-1-144984
479. 736-212-15650
480. 736-212-48027
481. 736-212-64366
482. 736-279-16951
483. 736-202-16457
484. 736-208-1503
485. 736-267-1377
486. 736-211-6021
487. 704-523-15208
488. 741-1-32418
489. 741-1-51019
490. 741-207-3408
491. 758-201-10137
492. 706-720-358
493. 758-1-14508
494. 758-205-1200
495. 723-102-10245
496. 723-103-18300

497. 743-1-5027
498. 743-1-67401
499. 743-1-100025
500. 743-1-123921

Cîștigurlle revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorți suplimentară din 

31 octombrie 1978
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1 38974 116 20 000
1 15330 18 10 ooo
1 29815 39 10 OOO
1 82655 96 5 000
1 34165 38 5 000
1 37984 107 5 000
1 19178

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiuni

lor

85 5 000

100 005 111 2 000
100 017 118 1 OOO
100 873 89 1 000
100 524 55 800-
100 892 80 800
100 292 108 800

607 TOTAL : 700 000

Cîștigurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 de lei. In valoarea ciștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele șl agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse între 81—125. la confruntarea 
cu lista oficială, primul zero de ia 
serie nu se ia in considerare.

Titularilor libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri în auto
turisme emise de unitățile C.E.C. din Capitală li s-au acordat printr-o 
tragere la sorți separată, care a avut loc în ziua de 27 octombrie a.c., 
228 autoturisme „Dacia 1 300". Lista oficială a libretelor de econo
mii ieșite ciștigătoare la această tragere la sorți s-a publicat în zia
rele „Scînteia" din 29 octombrie a.c. și „România liberă" din 30 oc
tombrie. a.c.
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Pentru reglementarea 
pe cale pașnică 

a diferendelor
Deschiderea reuniunii 

' Internationale de la Montreux
MONTREUX 31 (Agerpres). — La 

31 octombrie a început la Palatul 
Congreselor din Montreux reuniunea 

' de experți ai statelor semnatare ale 
Actului final de Ia Helsinki, avînd ca 

5 obiect examinarea și elaborarea unei 
metode de reglementare pașnică a

• diferendelor. Participă delegații ale 
celor 33 de state europene, intre care

< și România, precum și ai S.U.A. șl 
Canadei, care au luat parte la Con
ferința pentru securitate și cooperare

* In Europa.
La deschiderea lucrărilor a pronun- 

' țat un cuvînt de salut șeful Departa
mentului politic federal al Elveției, 

« Jean-Pierre Aubert. în aceeași zi au 
) început dezbaterile generala asupra

< temei reuniunii.
Convocată în conformitate cu pre-

< vederile Actului final, reuniunea de 
la Montreux are la origine o inițla-

I tivă elvețiană, prezentată în perioada 
\ desfășurării Conferinței pentru secu- 

, ritate și cooperare, de la Belgrad, 
t corelată cu propunerile României 

privind aplicarea în practică a 
; nerecurgeril la forță șl amenințarea 

cu forța.

< ON U, t Eliminarea armelor nucleare-o cerință 

esențială pentru întărirea păcii în lume

Sute de femei au manifestat, zilele trecute, pe strâzile Parisului, cerind 
reprimirea la lucru a soților lor, muncitori din industria construcțiilor na
vale care, în condițiile recesiunii economice, au fost concediați: „Luptâm 
pentru asigurarea mi|loacelor de trai, dar în același timp și pentru demni

tatea noastră" — scria pe pancartele purtate de demonstrante

Măsuri ilegale, contrare intereselor soluționării
juste a situației din Orientul Mijlociu

Președintele Liberiei a primit delegația 
Marii Adunări Naționale

MONROVIA 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Liberia, William 
R. Tolbert jr„ a primit, marți, dele
gația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Vasile Vîlcu, președinte
le Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, care Întreprinde o vizită oficia
lă de prietenie în Liberia, la invitația 
parlamentului liberian.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
președintelui Republicii Liberia un 
mesaj de salut, împreună cu urări de 
fericire personală, de bună stare și 
prosperitate pentru poporul liberian.

Mulțumind in mod deosebit pentru 
mesaj, șeful statului liberian a dat o 
Înaltă apreciere intîlnirilor șl convor
birilor avute la București cu președin
tele Nicolae Ceaușescu șl a rugat să 
1 se transmită cele mai călduroase 
urări de sănătate și fericire. Totodată, 
In numele poporului, guvernului șl 
al Partidului Liberal Autentic („The 
True Whig"), președintele William 
R. Tolbert jr. a transmis poporului 
român urări de noi succese pe calea 
dezvoltării multilaterale a țării.

toate celelalte puteri nucleare să-și 
asume obligații asemănătoare.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a 
prezentat apoi comitetului un pro
iect de rezoluție la acest punct, în 
care. In esență, se prevede ca Adu
narea Generală, în măsura în care 
consideră necesar, să ia măsuri efec
tive pentru întărirea garanțiilor sta
telor nenucleare prin încheierea unei 
convenții internaționale în acest sens. 
Totodată, vorbitorul a prezentat pro
iectul unei asemenea convenții.

A urmat la cuvînt reprezentantul 
R. P. Polone, Henryk Jaroszek, care 
a arătat că „cea mai efectivă cale 
pentru Îndepărtarea completă și per
manentă a pericolului unul război 
nuclear este eliminarea totală a ar
melor nucleare și a mijloacelor de 
transportare a acestora la țintă".

Reprezentantul Arabiei Saudite, 
Jamil Baroody, a cerut puterilor nu
cleare ca, prin exemplul lor, să pună 
capăt Îndoielilor și suspiciunilor ță
rilor nenucleare.

lului în aceste teritorii arabe do- 
bîndite prin forță și a periclita grav 
interesele păcii. Aceste măsuri 
vor complica, de asemenea, și 
mai mult rezolvarea proble
mei poporului palestinian, asi
gurarea dreptului său la au
todeterminare, inclusiv la forma
rea unui stat național propriu. Or, 
întreaga evoluție a evenimentelor 
arată că problema palestiniana 
constituie piatra unghiulară a re
glementării conflictului din Orien
tul Mijlociu și fără soluționarea 
ei nu este posibilă, nu este de 
conceput realizarea unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu.

Totodată, hotărîrea de transfe
rare a sediilor guvernamentale în 
sectorul de Est, ocupat, al Ierusa
limului ridică foarte serioase pro
bleme, contravine Rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate, nu poa
te fi acceptată sub nici o formă.

Măsurile guvernului israelian 
pun, astfel, noi obstacole în calea 
unei reglementări globale a pro
blemelor Orientului Mijlociu, au 
implicații profund negative asupra 
cauzei păcii și securității în aceas
tă zonă.

Așa cum este bine cunoscut, 
România socialistă a acordat și 
acordă o deosebită atenție stator
nicirii unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, a militat cu 
neabătută consecvență pentru o so
luționare principială, constructivă 
și atotcuprinzătoare a problemelor 
acestei zone, care afectează atît de 
mult climatul politic internațional. 
Reafirmînd din nou, cu toată cla
ritatea, această poziție, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii.

Președintele Republicii Liberia a 
relevat dorința țării sale de a acțio
na pentru întărirea continuă a rapor
turilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare, în In
teresul reciproc, un rol Important re
venind acțiunilor de cooperare în di
ferite domenii de activitate. S-a evi
dențiat, totodată, contribuția pe care 
parlamentarii români și liberienl o 
pot aduce la consolidarea prieteniei șl 
colaborării bilaterale.

La primire au luat parte Richard 
A. Henries, președintele Camerei Re
prezentanților a Republicii Liberia, 
vicepreședinți al Parlamentului libe
rian șl Moise Butlșcă, Însărcinatul cu 
afaceri a.l. al țării noastre in Liberia.

Delegația Marii Adunări Naționale 
a avut o întrevedere cu Richard Hen
ries, președintele Camerei Reprezen
tanților, cu vicepreședinții parlamen
tului și cu deputațl liberieni.

Delegația s-a întîlnit, de asemenea, 
cu James T. Phillips jr., ministrul 
finanțelor, președintele părții libe- 
riene in Comisia mixtă de cooperare 
economică și tehnică, și cu Olivwer 
Duncan, ministrul în exercițiu al e- 
ducației.

Rolul UNESCO 
în promovarea unei largi 
colaborări internaționale 

reciproc avantajoase
Dezbateri în cadrul sesiunii 
Conferinței generale de la Paris

PARIS 31 (Agerpres). — în cadrul 
celei de-a XX-a sesiuni a Conferin
ței generale a UNESCO au continuat 
discuțiile de politică generală. Dele
gații s-au referit, în intervențiile lor, 
în special la probleme legate de con
solidarea păcii și destinderii, de con
tribuția UNESCO la dezvoltarea 
unei colaborări internaționale bazate 
pe egalitatea în drepturi și pe avan
tajul reciproc.

în prezent, a arătat conducătorul 
delegației sovietice, Igor Zemskov, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne, nu există o problemă mai ar
zătoare decît încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, iar 
UNESCO poate contribui la soluțio
narea acestei probleme. El a subli
niat posibilitățile de care dispune 
UNESCO pentru a contribui la lichi
darea colonialismului și rasismului, 
la dezvoltarea socială și culturală a 
popoarelor.

Reprezentantul Cubei, M. Vidaur- 
reta, a relevat că sarcina primordi
ală a UNESCO este lupta pentru pa
ce, pentru lichidarea colonialismului 
și rasismului.

Delegatul Guineei, Halima Guila- 
vogui, a condamnat cu fermitate, în 
intervenția sa, actele de incălcare a 
drepturilor naționale ale popoarelor, 
apartheidul și rasismul.

★

Reprezentanții țărilor nealiniate 
participante la lucrările Conferinței 
generale a UNESCO s-au reunit la 
Paris pentru a examina o serie de 
probleme aflate pe agenda dezbate
rilor. Printre temele majore aborda
te a figurat problema edificării unei 
noi ordini economice internaționale, 
examinîndu-se activitățile din do
meniile educației, științei și culturii 
care ar putea contribui la realizarea 
acestui obiectiv. UNESCO, s-a ară
tat, a avut contribuții importante la 
promovarea unor asemenea activi
tăți, prin organizarea de consultații, 
acordarea de sprijin în soluționarea 
problemelor din domeniile educației 
și învățămîntului, formării tinerilor. 
Dezbaterile au evidențiat, de aseme
nea, că organizația este capabilă de 
un aport major la facilitarea acce
sului țărilor in curs de dezvoltare 
la cuceririle științei și tehnicii.

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
sublinia : „Calea spre pace in 
această regiune trebuie să ducă Ia 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 
din 1967, la soluționarea problemei 
poporului palestinian, prin recu
noașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv la consti
tuirea unui stat propriu, indepen
dent — la asigurarea independen
ței, suveranității și integrității 
tuturor statelor din această zonă".

Măsurile anunțate de guvernu* 1 
israelian privind întărirea așezări
lor israeliene d;n Cisiordania și 
Gaza și transferarea unor sedii gu
vernamentale în Ierusalimul de Est 
duc la agravarea situației din 
Orientul Mijlociu. Poporul român 
consideră absolut necesar ca Israe
lul să-și reconsidere poziția, să re
nunțe la aceste măsuri ilegale, să 
pună capăt oricăror acțiuni con
trare intereselor păcii, ale popoare
lor din această zonă. Este necesar 
ca Israelul să treacă hotărît la re
tragerea trupelor din toate terito
riile arabe ocupate după războiul 
din 1967, la desființarea așezărilor 
din teritoriile ocupate și la oprirea 
oricăror noi implantări. Aceasta 
corespunde cauzei păcii în Orien
tul Mijlociu, intereselor tuturor po
poarelor din zonă, inclusiv ale po
porului israelian. România consi
deră că, în prezent, este mai nece
sar decît oricînd să se intensifice 
eforturile pentru promovarea unei 
soluționări juste și durabile a pro
blemelor Orientului Mijlociu, asi- 
gurîndu-se tuturor popoarelor din 
această zonă posibilitatea de a-și 
concentra resursele și energia dez
voltării libere, pe calea progresului 
economic și social.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres).
— Corespondență de la Nicolae Plo- 
peanu : Comitetul pentru problemele 
politice șl de securitate al Adunării 
Generale a început discutarea unui 
nou punct de pe ordinea de zi inti- 

, tulat „încheierea unei convenții in
ternaționale privind întărirea garan
țiilor de securitate pentru statele 

< nenucleare", punct adus in discuția
O.N.U. din Inițiativa Uniunii Sovie
tice. Dezbaterile au fost deschise de 

' reprezentantul U.R.S.S., Oleg Troia- 
novskl, care după ce a arătat că „nu
meroase state nenucleare au subliniat 
în repetate rinduri necesitatea ca 

* statele posesoare de arme de distru
gere în masă să-și asume obligația 

'de a nu le folosi împotriva statelor 
care nu posedă asemenea arme",

1 a arătat că „U.R.S.S. a decla
rat că nu va folosi niciodată ar
mele nucleare împotriva acestor state 
care renunță la producția și achizi
ționarea de asemenea arme și nu le 
dețin pe teritoriile lor" și a chemat

După cum s-a anunțat, guvernul 
israelian a luat hotărîrea de a in
stala un număr suplimentar de lo
cuitori israelienf în așezările 
create în Cisiordania și Gaza — te
ritorii arabe ocupate în războiul din 
1967. Totodată, el și-a făcut cu
noscut proiectul de a transfera se
diile președinției Consiliului de 
Miniștri și Ministerului Afacerilor 
Externe în sectorul de Est, arab, al 
Ierusalimului, ocupat, de aseme
nea, ca urmare a acestui conflict.

Opinia publică din România — 
ca și cercuri largi ale opiniei pu
blice mondiale — își exprimă 
profunda îngrijorare față de aceste 
hotărîri. Este absolut evident că 
asemenea măsuri contravin în mo
dul cel mai flagrant principiilor și 
normelor de legalitate internațio
nală, rezoluțiilor O.N.U. și ele 
nu pot fi calificate decît ca 
inadmisibile, total contrare cerin
țelor stabilirii unei păci drepte și 
durabile în Orientul Mijlociu. 
Aceste acțiuni sînt de natură să 
agraveze problemele acute existen
te în zonă și să genereze noi com
plicații și contradicții, să alimen
teze factorii de neînțelegere și ten
siune și. prin aceasta, să ridice noi 
obstacole în calea reglementării po
litice a situației din Orientul 
Mijlociu. Iată de ce opinia publi
că din țara noastră dezaprobă cu 
putere aceste măsuri.

Una din condițiile de bază, esen
țiale, ale soluționării pașnice a con
flictului o constituie retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate. Or, a spori numărul de locui
tori în așezările create în mod 
ilegal în Cisiordania și Gaza în
seamnă a consolida ocupația Israe

pekin . Convorbiri româno-chineze
PEKIN 31 (Agerpres). — Tovarășul 

Ci Den-kuei, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, a primit pe tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, membru al Comite
tului Central al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză, 
care a Întreprins o vizită In R.P. 
Chineză.

Cu acest prilej, au fost transmise, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un salut tovărășesc șl cele 
mal bună urări de sănătate tovarășu
lui Hua Kuo-fen, președintele C.C. al

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reluarea negocierilor tripartite de la Washington • Declarații 
de dezaprobare a hotârîrii guvernului israelian privind consoli
darea așezărilor din teritoriile arabe ocupate • întrevederi 

siriano-libaneze

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
La Washington au fost reluate marți 
negocierile dintre Egipt, Israel, și 
S.U.A. in vederea încheierii unui tra
tat de pace egipteano-israelian. Reu
niunea tripartită este prima organi
zată după data de 21 octombrie, in

★
NAȚIUNILE UNITE. — Kurt 

Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., și-a exprimat profunda În
grijorare in legătură cu planurile 
Israelului de a continua construirea 
unor așezări militarizate pe malul de 
vest al Iordanului. Kurt Waldheim a 
subliniat că noile implantări milita
rizate vor duce la creșterea încordă
rii in Orientul Mijlociu și reprezintă 
un serios obstacol pe calea realizării 
unei reglementări globale și echita
bile In această zonă a lumii.

ANKARA. — Turcia a cerut Israe
lului să renunțe la planurile de ex-

★
DAMASC 31 (Agerpres). — Preșe

dintele Siriei, Hafez Al-Assad, a pri
mit marți pe primul ministru liba
nez, Selim Al-Hoss, care face o vi
zită la Damasc.

La sosire, premierul libanez a de
clarat, potrivit agenției M.E.N., că 
în timpul convorbirilor cu oficiali
tățile de la Damasc vor fi examina-

lucrările Conferinței ministeriale de Ia Bagdad
BAGDAD 31 (Agerpres). — De la 

trimisul special al Agerpres, Neculai 
Chilie : In capitala Irakului continuă 
lucrările Conferinței miniștrilor de 
externe ai țărilor arabe, consacrată 
examinării situației din Orientul Mij
lociu.

în cadrul ședințelor plenare au luat 
cuvîntul miniștrii de externe ai Ara
biei Saudite, Libiei, Kuweitului, Si
riei, R.D.P. a Yemenului, R.A. Ye
men, Algeriei, Sudanului, Omanului, 
Iordaniei, Qatarului, Bahreinului. 
Marocului, Mauritaniei, Djibouti, pre
cum și conducătorul delegației Or

„Pretoria a creat o situație gravă în Namibia"
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Deschizînd dezbaterile Consiliului 
de Securitate în problema nami- 
biană, Radha Khrishna Ramphul 
(Mauritius), care a vorbit în numele 
țărilor africane, a declarat că regi
mul de la Pretoria a creat o situație 
gravă în Namibia, prin respingerea 
planului secretarului general al 
O.N.U. Ultimele evenimente, a ară
tat el, au dus Ia o revenire la si

agențiile de presă transmit:
La bordul complexului spațial sovietic 

Pregătiri pentru reîntoarcerea pe Terra
MOSCOVA 31 (Ager

pres). — Marți, cosmo
nauta Vladimir Kova- 
lionok și Aleksandr 
Ivancenkov și-au con
tinuat pregătirile pen
tru reîntoarcerea pe 
Pămint.

Astfel, în cursul di
mineții, ei au lucrat la 
conservarea sistemelor

de bord ale stației 
„Saliut-6“ care, după 
ce va fi părăsită de 
echipaj, va zbura in 
regim automat, iar în 
cursul după-amiezii au 
început verificarea sis
temelor de bord și a 
agregatelor navei cos
mice „Soiuz-31“. cu 
ajutorul căreia urmea

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale româno- 
senegaleză de c°°perare econo
mică și-a început lucrările la Dakar. 
Delegația română este condusă de 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

Creșterea rîndurilor P.C.
FranCeZ. cadrld unei confe
rințe de presă, Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez, a arătat că, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, in 
rîndurile partidului au fost primiți 
120 000 de noi membri. Pînă la 
sfîrșitul anului, a spus el, Partidul 
Comunist Francez va număra peste 
700 000 de membri.

Restructurarea cabinetu
lui argentinian. Miniștrii argen
tinieni ai afacerilor externe, apără
rii naționale, planificării, justiției și 
bunăstării sociale și-au prezentat luni 
demisia președintelui Jorge Rafael 
Videla, în vederea restructurării gu
vernului. Șeful statului argentinian a 
acceptat demisiile celor cinci miniștri 
și, în contextul creat, l-a însărcinat 
pe ministrul de interne, generalul 
Albano Eduardo Harguindeguy, să 
se ocupe de problemele curente ale 
Ministerului de Externe.

Seminar în problemele 
previziunilor hidrologice. 
La Nankin au început lucrările celui 
de-al doilea seminar interregional de 

P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze.

în numele președintelui Hua Kuo- 
fen, tovarășul Cl Den-kuei a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cald salut de 
prietenie șl urări de sănătate și 
fericire.

întilnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă deosebit de caldă șl priete
nească.

A fost prezent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Pekin.

ultimele zile avînd loc Intîlnlri se
parate ale secretarului de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, cu liderii celor 
două delegații — Kamal Hassan Aii 
și Butros Ghali, Egipt, și Moshe 
Dayan și Ezer Weizman, Israel.

★
tindere a așezărilor israeliene exis
tente în Cisiordania și la transferarea 
instituțiilor guvernamentale în partea 
ocupată a Ierusalimului, se arată 
într-o declarație difuzată de Mi
nisterul de Externe turc. Asemenea 
„acțiuni nejuste" constituie o violare 
a rezoluțiilor O.N.U., se subliniază în 
declarație, care reafirmă punctul de 

■vedere oficial al Turciei, potrivit 
căruia o reglementare dreaptă și du
rabilă a conflictului din regiune este 
posibilă numai odată cu retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate și recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian.

★
te relațiile dintre cele două țări. Vor 
fi evocate, totodată, măsurile adop
tate de guvernul libanez conform re
zoluțiilor Conferinței de la Beiteddin 
a miniștrilor afacerilor externe al 
țărilor care participă cu trupe sau 
finanțează Forța Arabă de Descura
jare (F.A.D.) în Liban.

ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.).

Participanții la conferință au hotă
rît formarea unei comisii de redac
tare, compusă din reprezentanții Ira
kului, Siriei, Iordaniei, Tunisiei, Ku
weitului și O.E.P., în vederea pregă
tirii unui document de lucru unic. 
După definitivarea și aprobarea aces
tuia de către miniștrii de externe a- 
rabi, documentul comun va fi supus 
reuniunii arabe la nivel înalt, pro
gramată să Înceapă tot la Bagdad, la 
2 noiembrie.

tuația din 1976, anterioară acțiunilor 
diplomatice ale celor cinci membri 
occidentali ai consiliului în vederea 
reglementării pe cale pașnică a pro
blemei namibiene. Vorbitorul a sub
liniat pericolul declanșării în Africa 
australă a unui război de amploare, 
ca urmare a intransigenței regimu
rilor rasiste minoritare și a acțiunilor 
lor agresive.

ză să se întoarcă pe 
Terra.

Cosmonauții, care își 
desfășoară activitatea 
la bordul complexului 
orbital de cercetări 
științifice „Saliut"— 
„Soiuz" de 138 de zile, 
se simt bine, relatează 
agenția T.A.S.S.

pregătire a cadrelor din domeniul 
previziunilor hidrologice, manifestare 
organizată de Ministerul Energiei și 
Gospodăririi Apelor din R.P. Chineză, 
la inițiativa Organizației Meteorolo
gice Mondiale și a Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). 
Participă specialiști ai institutelor 
de hidrometeorologie din 17 țări, 
printre care și România, precum si 
delegați din partea O.M.M.

0 ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru indus- 
tria de petrol și gaze, la care au 
participat delegații din. țările membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, a 
avut loc la Nijnekamsk (U.R.S.S.). 
Au fost examinate probleme legate 
de unele acțiuni de colaborare. Inclu
se în Programul special de colabo
rare pe termen lung pentru com
bustibili, energie și materii prime. 
Comisia a examinat și alte probleme 
ale colaborării economice și tehnico- 
științifice în acest domeniu și a adop
tat planul său de activitate pe anii 
1979—1980.

Demisie. Marl° Mesquita,
membru al Comisiei naționale a 
Partidului Socialist Portughez, direc
tor al ziarului „Diario de Noticias", 
a demisionat luni din acest partid. 
Totodată, el a renunțat la mandatul 
de deputat din partea P.S. Portughez, 
declarînd că hotărîrea se datorește 
dezacordului cu linia politică urmată 
de Secretariatul național al parti
dului. Demisia lui Mario Mesquita in
tervine la cîteva săptămîni după de
misia altor doi membri importanți ai 
Comisiei naționale a P.S.P. : Antonio 
Barreto șl Jose Medeiros Ferreira.

Sărbătoarea națională a Republicii 

Algeriene Democratice și Populare

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției,

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice șl Popu
lare, am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate șl fericire personală, de progres și prosperitate poporului al- 
gerian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl conlucrare dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte tot mai puternic, spre binele 
popoarelor român și algerian, al cauzei păcii, libertății, independenței na
ționale și Înțelegerii între popoare, pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ziua de 1 noiembrie reprezintă o 
dată cu adinei semnificații pentru 
istoria contemporană a Algeriei. Cu 
24 de ani în urmă au fost declan
șate primele operațiuni militare 
mareînd începerea marii epopei a 
luptei de eliberare națională, care 
a culminat, la 5 iulie 1962. cu pro
clamarea Algeriei independente.

Odată cu dobîndirea neatîrnărll, 
poporul algerian s-a angajat cu toa
te forțele sale într-o altă bătălie, 
aceea a înlăturării urmărilor celor 
130 de ani de dominație colonială, 
pentru progres economic și social. 
El a reușit să obțină, într-un răs
timp scurt, o serie de succese re
marcabile, care au schimbat radical 
înfățișarea țării. Pe harta economi
că au apărut noi uzine, fabrici, edi
ficii modeme, școli și universități. 
A luat o deosebită amploare acțiu
nea de valorificare a resurselor na
turale. Astăzi Algeria se mindrește 
cu marile rafinării și complexe pe
trochimice de la Arzew, Alger, 
Skikda, Annaba, cu combinatul si
derurgic El Hadjer, cu complexul 
pentru materiale de construcții de 
la Batna și alte obiective de impor
tanță națională. înnoiri semnifica
tive au loc și la sate. înfăptui
rea unei profunde reforme agrare 
a eliberat țărănimea de exploa
tare și a dat posibilitate statului să 
inițieze un amplu program de mo
dernizare a agriculturii. Pentru pe
rioada următoare sînt prevăzute 
extinderea suprafețelor irigate și in

R P. POLONĂ > Consfătuire în problemele 
dezvoltării economico-sociale

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o consfătuire 
consacrată discutării sarcinilor pe 
ultimele luni ale anului și direcțiilor 
principale ale dezvoltării economico- 
sociale a Poloniei pe anul 1979. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat un raport in 
legătură cu problema înscrisă pe or
dinea de zi.

în încheierea dezbaterilor. Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a relevat importanta creș

Adoptarea de către parlamentul spaniol 
a proiectului noii Constituții

MADRID 31 (Agerpres). — Cele 
două camere ale parlamentului spa
niol au adoptat, marți, cu o mare ma
joritate de voturi, noua Constituție a 
țării, menită să înlocuiască vechile 
legi franchiste, cărora le-au fost adu
se o serie de amendamente cu trei 
ani in urmă.

Proiectul noii Constituții a fost ela
borat de o comisie parlamentară al

Noul președinte al parla
mentului portughez. Depu- 
tatul socialist Teofilo Carvalho dos 
Santos a fost ales luni președinte al 
parlamentului portughez — Adunarea 
Republicii. Noul președinte a fost 
ales prin voturile deputaților socia
liști și comuniști. Teofilo Carvalho 
dos Santos, unul din fondatorii parti
dului socialist, îi succede în funcția 
de președinte al Adunării Republicii 
altui deputat socialist — Vasco da 
Gama Fernandes.

Arestări în Bolivia. Dupâ 
cum informează agenția Prensa La
tina, mai mulți lideri ai coaliției for
țelor de opoziție din Bolivia au 
fost arestați și acuzați de a fi im
plicați într-o tentativă de răsturnare 
a președintelui Juan Pereda Asbun. 
Faptul a fost confirmat de autorități 
printr-un comunicat oficial al Minis
terului de Interne. Există însă, adaugă 
agenția citată, informații potrivit că
rora au fost arestați și cîțiva ofițeri ai 
forțelor armate boliviene. Lideri sin
dicali bolivieni au declarat totodată că 
la Cochabamba au fost arestați Oscar 
Sankines și alți conducători ai organi
zațiilor sindicale locale.

Demonstrații în Iran. A- 
proape 10 000 de persoane au parti
cipat la o demonstrație in localitatea 
Sari, din nordul Iranului, cerind eli
berarea deținuților politici și abolirea 
legii marțiale — anunță agenția ira
niană de presă Pars. Demonstra
ția s-a desfășurat fără incidente. 
Concomitent, la Teheran a avut loc 
o demonstrație proguvernamentală, 
adaugă Pars.

Proiectul de buget al 
Spaniei pe anul 1979,pe care 
guvernul țării urmează să-l supună 
spre aprobare Cortesurilor (parla
mentul), atinge un total de 1 732 mi
liarde de pesetas, mareînd o creștere 
de 20.9 la sută față de bugetul pe 
exercițiul financiar 1978 — a relevat, 
în cursul unei conferințe de presă, 
ministrul spaniol al finanțelor. Fran
cisco Fernandez Ordonez. Proiectul 
de buget pe anul viitor are în vedere 
un deficit de circa 154 miliarde de 
pesetas ce se va datora, în mare 
parte, unor alocații de aproximativ 
80 miliarde de pesetas destinate fi
nanțării unui fond conjunctural me
nit să contribuie la relansarea in
vestițiilor publice.

tensificarea eforturilor pentru elec
trificarea țării.

Succesele obținute de poporul al
gerian in decurs de aproape un sfert 
de veac sînt urmărite cu interes și 
simpatie de poporul român. Prie
tenia româno-algeriană, care își are 
rădăcinile încă in anii grei ai luptei 
de eliberare națională a Algeriei, 
luptă față de care țara noastră și-a 
manifestat cu putere solidarita
tea, a cunoscut o continuă dez
voltare. O contribuție de cea mai 
mare însemnătate în acest sens au 
adus-o intîlnirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Houari 
Boumediene, înțelegerile șl acordu
rile încheiate cu aceste prilejuri, 
care au deschis largi perspective 
conlucrării pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific și cultural. 
Specialiști români au participat la 
explorările pentru căutarea de 
petrol, gaze șl minereuri, au cola- , 
borat cu colegii lor algerieni la < 
modernizarea și supraînălțarea ba- ( 
rajului K’Sob, la irigarea unor în
tinse suprafețe agricole. Ei își aduc 
de asemenea contribuția la dezvol
tarea altor diferite ramuri ale 
economiei algeriene, ca și în dome
niul invățămintului, sănătății publi
ce. Colaborarea româno-algeriană se 
dovedește astfel deosebit de fruc
tuoasă, corespunzător intereselor 
ambelor popoare, cauzei progresului 
și păcii in lume.

N. L.

terii calității producției și a reduce
rii cheltuielilor de producție, subli
niind că principalul criteriu al efi
cienței activității economice trebuia 
să devină progresul obținut prin fo
losirea rațională a tuturor factorilor 
de producție : munca umană, fondu
rile de producție, energia, combusti
bilul și materiile prime. Referindu-se 
la planul pe 1979, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a subliniat necesi
tatea ca acesta Să asigure o dezvol
tare economico-socială echilibrată.

cătuită din reprezentanți ai principa
lelor partide politice spaniole — 
— Uniunea Centrului Democratic, a 
premierului Adolfo Suarez, Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol. Parti
dul Comunist din Spania. După vota
rea ei in parlament, Constituția ur
mează să fie supusă unui referen
dum popular.

Acțiuni greviste. La
Paulo, important centru industrial 
al Braziliei, s-a declanșat luni un 
nou val de greve. Mișcarea reven
dicativă a cuprins pe muncitorii de 
la sucursalele braziliene ale uzine
lor „Ford", „Siemens" și „Fiat", Cei 
peste 200 000 de greviști solicită o 
îmbunătățire a salariilor în fuțicț: 
de indicele creșterii inflației.

Accident aviatic. Recent’ 
un avion american a suferit un acci
dent, s-a aprins și a amerizat forțat, 
după care s-a scufundat în apropiere 
de țărmurile Peninsulei Kamciatka. 
După cum relevă agenția T.A.S.S., la 
cererea autorităților americane, spre 
zona prăbușirii a fost trimis traulerul 
frigorific sovietic „Mîs Seniavin", 
care, în condițiile unei furtuni de 
gradul 7, a reușit să salveze zece 
persoane din echipajul avionului 
american. Au mai fost recuperate ca
davrele a trei persoane, iar doi din
tre membrii echipajului american nu 
au mai fost găsiți.

Ploile torențiale care contl‘ 
nuă să cadă asupra Istanbulului și a 
altor zone din Turcia au provocat pa
gube estimate la peste 2,5 miliarde 
lire turcești. Torente de apă se re
varsă asupra orașului de pe pantele 
colinelor învecinate. Echipe de sal- 
yare dotate cu bărci și șalupe efec
tuează curse prin zonele inundate ale 
Istanbulului, acordind ajutor si- 
nis fraților.

împotriva secetei 
din Sahel

NIAMEY 31 (Agerpres). — La 
Niamey a avut loc recent o 
reuniune a Comitetului de luptă 
împotriva secetei in Sahel și a 
Clubului prietenilor Sahelului. 
Au participat reprezentanții ță
rilor membre (Senegal, Mali, 
Mauritania, Volta Superioară, 
Niger, Ciad, Gambia și Capul 
Verde) și cei ai țărilor do
natoare (Canada, Franța, S.V.A. 
și Elveția), precum și delega
țiile mai multor organizații in
ternaționale.

Rezoluțiile elaborate in cadrul 
reuniunii recomandă o mai mare 
mobilizare a resurselor umana 
din zonele afectate de secetă în 
vederea depășirii situațiilor cri
tice. Se recomandă, in acest 
sens. dezvoltarea unui sistem 
educațional în mediul rural, for
marea de cadre medii si supe
rioare pentru agricultură.
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