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Astăzi, în jurul orei 
11,30, posturile de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct cere
monia sosirii președin
telui federal al Republi
cii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlăger, care, îm
preună cu doamna Her
nia Kirchschlăger, va 
face, la invitația 
președintelui Republicii 
Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, 
o vizită de stat în țara 
noastră.

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,

Austriei, Rudolf KirdischHger
Bun venit 

înaltului oaspete!

PLANUL PE 1979 - SEMNIFICAȚII Șl CORELAȚII MAJORE

La baza accelerării progres Ai patriei - 
o calitate nouă, superioară 
io întreaga activitate economică!Dacă ar fi să desprindem o trăsătură definitorie a Planului national unic de dezvoltare econo- mico-socială a țării pe aniil 1979, aceasta este, fără îndoială, accentuarea laturilor calitative, de eficiență ale întregii activități economice. Prin întreaga sa concepție, prin prevederile sale, planul concentrează eforturile tuturor oamenilor muncii spre înfăptuirea obiectivului fundamental formulat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului : „Să transformăm acumulările cantitative intr-o calitate nouă, superioară !“ Exigențele pe care le implică înfăptuirea acestui salt revoluționar în dezvoltarea noastră e- conomică capătă, in perspectiva viitorului an, o nouă și impresionantă concretizare. Aceasta este o dovadă concludentă a fermității și consecvenței revoluționare cu care partidul și statul nostru transpun în viață obiectivele stabilite, a capacității oamenilor muncii de a se angaja hotărit pe drumul înaltei eficiente și al calității superioare în bătălia pentru progres și civilizație.Ne-am propus un măreț țel patriotic : să ajungem în cincinalul viitor în rîndul țărilor cu dezvoltare medie. Nu este, desigur, vorba de himere, ci de prevederi lucide, realiste. Și în acest sens planul pe 1979 oferă noi și convingătoare argumente. Prevederile sale atestă încă o dată un adevăr devenit tot mai evident : economia românească 

a intrat într-o etapă nouă a dezvoltării sale, în care ritmul și amploarea creșterii sînt determinate nu numai de volumul resurselor

antrenate In activitatea productivă, ci, în măsură decisivă, de eficiența utilizării lor, de ridicarea calitativă a activității economice in toate întreprinderile și ramurile. Fără pretenția de a epuiza argumentele oferite de planul pe anul viitor, vom aminti cîteva mai semnificative : • In toate ramurile industriei prelucrătoare se accentuează ponderea subramurllor și grupelor de produse care valorifică superior atit materiile prime și materialele, cit și potențialul național de cercetare științifică și de creație tehnică. Astfel, în industria constructoare de mașini se dezvoltă prioritar — cu ritmuri între 20—35 la sută — producția unor utilaje tehnologice, de mașini grele de performanță, de mecanică fină, echipamente hidropneumatice, mijloace de automatizare și echipamente de electronică industrială;• Productivitatea muncii in Industrie, exprimată pe baza valorii producției nete, crește in- tr-un ritm de 10,2 ia sută, contribuind cu peste 85 la sută la realizarea sporului de producție prevăzut 1• Prin reducerea mai accentuată a costurilor de producție șl, îndeosebi, a cheltuielilor materiale, in anul viitor vor fi obținute economii In valoare de 10 miliarde lei, contribuția hotărî- ‘toare revenind in'dustfiăt’• tn investiții, în anul 1979 vor fi aplicate soluții constructive și tehnologice mai eficiente,

vor fi utilizate materiale noi, mal ușoare și rezistente, econo- misindu-se astfel peste 13 miliarde lei ;O Prin creșterea eficienței mijloacelor tehnice din dotare, producția netă la 1 000 lei fonduri fixe la valoarea neamortizată urmează să ajungă la 600 lei, față de 590 lei in 1978.Rezultă că, în „limbajul" planului pe 1979, bătălia pentru o nouă calitate înseamnă o luptă susținută pentru reducerea consumurilor materiale, drămuind cu zgîrce- nie gospodărească fiecare gram de materie primă, fiecare strop de energie și combustibil, lichidînd orice sursă de risipă, valorificînd tot ce rămîne după încheierea procesului de producție și poate fi re- folosit ; bătălia pentru o nouă calitate înseamnă o luptă pentru înaltul randament al muncii, o luptă pentru promovarea formelor noi, cu adevărat științifice, de organizare a muncii In toate întreprinderile, în toate sectoarele de activitate ; înseamnă o luptă pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor,' pentru competitivitate cu produsele similare pe plan mondial. Intr-o etapă în care o parte importantă din producția industrială a țării este destinată exportului, reușita bătăliei pentru competitivitate este esențială pentru însăși dezvoltata economică. Bătălia pentru o noyă calitate ’înseamnă, deci, o luptă acerbă eu rutina; și conservatorismul în activitatea economică, o luptă hotărită pentru promovarea

largă a noului în toate domeniile de activitate, pentru o schimbare revoluționară in gîndirca și munca noastră de zi cu zi, o luptă bine și inteligent dirijată în fiecare întreprindere pentru inaliă calificare și competență profesională.Așadar, exigențele economice calitativ superioare ale anului 1979 — denumit pe drept cuvint anul hotărîtor al cincinalului — impun să gîndim bine, cu răspundere in fiecare întreprindere, nu numai cît producem, ci, mai ales, cum producem, la ce nivel calitativ șl cu ce eficiență. Aceasta este cheia codului profesional al fiecărui muncitor și specialist, al fiecărui colectiv.Sarcinile calitative ale viitorului an sînt mobilizatoare și realiste. Pentru trecerea la înfăptuirea lor nu trebuie așteptat însă noul an. Există, practic, în fiecare unitate resurse încă nevalorificate. Operativ și hotărît, fiecare sursă capabilă să contribuie la creșterea eficienței economice trebuie conectată la efortul general de realizare a saltului calitativ, cu convingerea că pe această cale asigurăm îndeplinirea unui obiectiv fundamental, decisiv pentru dezvoltarea economiei noastre, asigurăm creșterea mai rapidă a avuției naționale și ridicarea, pe această bază, a bunăstării întregului popor. Bătălia pentru o calitate nouă, superioară — componentă esențială a luptei pentru progres — este deopotrivă o îndatorire profesională, politică și patriotică a fiecărui om ăl muncii. Să facem totul, la locurile noastre de muncă, pentru a o onora exemplar !
Viorel SALAGEAN

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL 

PE TREI ANI Al 
CINCINALULUILa 6 noiembrie, oamenii muncii din INDUSTRIA JUDEȚULUI NEAMȚ au îndeplinit integral sarcinile de plan pe primii trei ani ai cincinalului, livrînd suplimentar economiei naționale produse în valoare de aproape 3 miliarde lei. S-au creat astfel condiții ca industria județului să contribuie la realizarea programului suplimentar de dezvoltare economi co- socială a țării cu o producție în valoare de 5,7 miliarde lei.în telegrama adresată cu a- cest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, de Comitetul județean Neamț al P.C.R. se spune : Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în prezent, toate colectivele de oameni ai muncii din județul Neamț, în frunte cu comuniștii, sînt preocupate pentru a transpune în fapte de muncă prețioasele dumneavoastră orientări date la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru realizarea exemplară a tuturor indicatorilor de plan pe acest an și pregătirea temeinică a programului activității noastre economice pe 1979.în ziua de 7 noiembrie, oamenii muncii din INDUSTRIA JUDEȚULUI BIHOR, români, maghiari și de alte naționalități, au îndeplinit prevederile de plan pe 

t primii 3 ani din actualul cincinal. Avansul cîștigat creează premisele realizării, pînă la sfîrșitul anului în curs, a unei producții industriale suplimentare de peste 2,8 miliarde lei.Avind permanent în față e- xemplul dumneavoastră de dăruire, pasiune și consecventă revoluționară, se spune în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, de Comitetul județean Bihor al P.C.R., vom țnuncl cu și mai multă abnegație în vederea înfăptuirii sarcinilor de plan și a programului suplimentar, pentru realizarea producției fizice in structura sortimentală planificată, utilizarea mai bună a capacităților de producție, reducerea mal substanțială a consumurilor de materii prime, combustibil și energie, înnoirea și modernizarea producției, făcînd să sporească contribuția noastră la înflorirea și propășirea României socialiste, la creșterea bunăstării întregului nostru popor.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei ElenaCeaușescu, dr. Rudolf Kirchschlăger, președintele federal al Republicii Austria, împreună cu doamna Herma Kirchschlăger, sosește astăzi într-o vizită de stat în țara noastră.Președintele Rudolf Kirchschlăger, născut la 20 martie 1915, în localitatea Obermiihl (Austria de Sus), a urmat cursurile Universității din Vie- na. obținînd doctoratul în științe juridice în anul 1940. A lucrat temporar ca secretar comunal, funcționar de bancă, îndeplinind apoi diferite funcții în magistratură. începînd din 1954, se află la serviciul pentru afacerile externe din cadrul Cancelariei Federale și participă, ca membru al delegației austriece, la negocierile finale privind Tratatul de statcu Austria din mai 1955. Este coautor al proiectului legii constituționale cu privire la neutralitatea permanentă a Austriei.Din 1956 ocupă funcții superioare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, conduce delegațiile Austriei la o serie de conferințe internaționale importante, îndeplinind, în 1967— 1970, funcția de ministru plenipotențiar în Cehoslovacia.în perioada 1970—1974 deține funcția de ministru federal pentru afacerile externe și este membru al guvernului în primele două cabinete conduse de cancelarul Bruno Kreisky.La 23 iunie 1974, dr. Rudolf Kirchschlăger devine președinte federal al Republicii Austria. în cadrul campaniei sale electorale, el și-a reafirmat atașamentul la principiile fundamentale ale politicii austriece, angajîndu-se să vegheze ca Austria să rămînă o țară a neutralității permanente, deschisă dialogului cu toate națiunile.Realizările obținute de Austria, prin hărnicia și eforturile poporului său, performanțele tehnice atinse tn diferite ramuri Industriale moderne se bucură de stimă și prețuire.în domeniul extern. Austria se situează pe pozițiile neutralității, pro- movind pe plan economic, ca și pe alte planuri, o politică de largă deschidere și colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduire social- politică. Totodată, ea este preocupată să aducă o contribuție activă la înfăptuirea procesului de destindere pe continentul european.Favorizate de apropierea geografică. de legătura ce o oferă Dunărea, relațiile de prietenie dintre România și Austria au căpătat, mai ales in anii din urmă, dimensiuni noi. bucu- rîndu-se de perspectiva intensificării schimburilor economice, stabilirii unor forme noi, moderne de colaborare reciproc avantajoasă. Se dezvoltă cu succes relațiile româno-austrie- ce. întemeiate pe stimă și respect reciproc — exemplu de colaborare rodnică între țări cu orînduiri social- politice diferite.De o însemnătate hotărltoare în

evoluția pozitivă mereu ascendentă a relațiilor româno-austriece s-au dovedit contactele directe la cel mai înalt nivel, dialogurile purtate de președintele Nicolae Ceaușescu la București și la Viena cu conducătorii Austriei. Contactele la nivel inalt româno-austriece, documentele semnate cu aceste prilejuri au pus în evidență dorința comună de a întări colaborarea în toate domeniile, de a adinei și amplifica relațiile de prietenie și conlucrare rodnică între cele două țări și popoare, voința de a acționa pentru edificarea securității europene, pentru accentuarea cursului nou spre cooperare și destindere, în interesul cauzei păcii și progresului în lume. „între poporul român și poporul austriac — releva președintele NICOLAE CEAUȘESCU cu prilejul primirii scrisorilor de acreditare a ambasadorului Austriei în România — există vechi relații de prietenie, în ultimii ani, aceste relații au cunoscut o puternică dezvoltare tn toate domeniile".în mod incontestabil, realizările remarcabile ale României socialiste pe planul edificării unei economii modeme, iar. pe de altă parte, nivelul bine cunoscut de dezvoltare a Austriei constituie premise prețioase concrete de ridicare pe un plan nou 
a acestei colaborări.Nutrind sentimente de stimă șl simpatie față de poporul austi.ac, poporul român este convins că intensificarea conlucrării româno- austriece se va înscrie șl In viitor ca o contribuție certă la cauza păcii și înțelegerii internaționale. Avind convingerea fermă că vizita înaltului oaspete austriac In România, noul dialog la nivelul cel mal înalt ce va avea loc cu acest prilej vor marca un moment important în dezvoltarea colaborării și. prieteniei dintre cele două popoare, în folosul păcii, securității și cooperării în Europa și in întreaga lume, poporul român îl în- tîmpină pe președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger cu sentimente de profundă stimă și prietenie, adresindu-i tradiționalul salut de „BUN VENIT !“.

BOB

J” Record

■ maramureșean ,
Există in Maramureș o zicală populară plină de miez I despre omenie și hărnicie : „Să sii (fii) mare nu-i mi- Irare, să sii om îi lucru mare**. Spusa aceasta iși dezvă- j 

Iute in prezent semnificații tot mai adinei, odată cu afir-

Imai ea mereu mai puternică, a principiilor socialiste de ■ 
muncă și viață.

La ediția din acest an a tirgului-expoziție al Brunei • 
Ide Maramureș de la Sighetu Marmației, un reputat om 

de știință inmina „Diploma de onoare" pentru cel mai J 
bun îngrijitor de animale unei țărănci din Groși (Baia ] 
Mare), pe nume Maria Boite. Ea prezentase specialiș-

Itilor și miilor de participant un exemplar superb de I 
vacă brună din ferma de elită a cooperativei agricole 
din care face parte și lotul ei, lot pe care femeia aceas-I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

PICĂTURA DE CERNEALA
ta mărunțică, In virstă de 63 de ani, il îngrijește cu o 
pasiune fără egal.

Lelea Mărie — cum i se spune in sat — a rămas 
văduvă încă din timpul războiului. Și nu a dus-o 
prea ușor. De la înființarea cooperativei lucrează in 
ferma zootehnică a acesteia, devenind un exemplu 
printre crescătorii de vaci brune.

Ziua ei de muncă începe și se încheie, totdea
una, noaptea.. In lotul ei s-a atins cea mai mare 
producție de lapte pe cap de vacă — la unele 
exemplare peste 7 400 litri intr-o lactațle — coope
rativa avind cea mai mare producție de lapte dintre 
unitățile cooperatiste din județ. Deși are deocamdată 
numai 352 dț bovine, dintre care 160 vaci și juninci, co
operativa agricolă din Groși a devenit o importantă 
furnizoare de animale de prăsilă de calitate deosebită — 
tăurași și vițelușe — și de lapte (in acest an, in total 
420 000 litri). Iar la temelia tuturor acestor rezultate se 
așază statornic și efortul neobosit al celor 30 de femei 
îngrijitoare, in frunte cu lelea Mărie.

lată cum se conjugă la prezentul anilor noștri, chiar 
și aici, intr-un sat îndepărtat din Maramureș, verbele 
„a fi“ și „a avea" — adică a fi statornic legat de binele 
general, din care face parte și binele tău, și a avea 
dorința de a munci mereu mai bine.
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Gheorghe SUSA

CONTROLUL OAMENILOR
MUNCII

să se exercite permanent, f v v latara pauze și tara rabat 
la exigență!în societatea noastră, în care tot ce se înfăptuiește este în folosul omului, controlul exercitat de către oamenii muncii vizează perfecționarea continuă a activității de conducere a întregii vieți sociale, participarea democratică a tuturor cetățenilor la adoptarea deciziilor care privesc bunul mers al vieții lor, al țării.în fața controlului oamenilor muncii — cea mai cuprinzătoare instituție de control a societății — se pune astăzi cerința de a imprima întregii sale activități un caracter permanent, activ, menit să-i asigure mai multă eficiență, să contri-j buie la înfăptuirea politicii partidului și statului de creștere a nivelului de trai, la aplicarea riguroasă a legilor țării.în spiritul orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, se cere echipelor de control al oamenilor muncii să acționeze cu mai multă fermitate împotriva fenomenelor negative din sfera comerțului, serviciilor, transporturilor, din domeniul ocro

Față In față, activitatea 
unităților de control 

din municipiile Cluj-Napoca 
și Craiova

tirii sănătății și alte sectoare, pentru formarea unei, puternice opinii de masă împotriva neajunsurilor, a abaterilor de la legile țârii, de la normele eticii și echității socialiste.Pentru îndeplinirea acestor importante sarcini, activitatea de control al oamenilor muncii trebuie să asigure o bună frecvență a intervențiilor în toate sectoarele stabilite prin lege a fi controlate, să conlucreze sistematic cu controlul muncitoresc, cu toate celelalte organisme învestite cu răspunderi în acest domeniu, pentru a-și spori competența și eficiența, într-o dezbatere pe care o propunem in primul rînd oamenilor muncii angajați în desfășurarea controlului, dar și cititorilor, vom supune atenției tocmai aceste aspecte, vom reliefa experiențele pozitive, dar și neajunsurile care mai există.
PUBLICAM IN PAGINA A

11-A ANCHETA NOASTRA PE
ACEASTA TEMA

„Unirea - națiunea a făcut-o!“
CREATOR AL PROPRIEI SALE ISTORII, 
POPORUL A FOST MARELE FĂURITOR 
AL ACTULUI DE LA 1 DECEMBRIE 1918

Străvechi ideal al între
gului popor. Vorbind despre primul pas în lupta pentru unificarea statală, săvirșit în 1859, Mihail Ko- gălniceanu a formulat lapidar și expresiv adevărul : „Unirea națiunea a făcut-o !“. Formulare perfect îndreptățită și pentru Unirea din 1918, care a încheiat procesul de făurire a statului național România. Pentru că șl atunci, ca în toate momentele decisive ale istoriei naționale, masele largi populare au jucat rolul hotărîtor, determinant.Desigur, personalitățile care au înțeles profund năzuințele maselor și au acționat în sensul cerințelor obiective ale progresului social au influențat mereu mersul istoriei. De pildă, Mlhal Viteazul, făptuitorul primei uniri din 1600 ; opera lui a dobîndit pentru generațiile următoare valoare de simbol și model. în epoca modernă, tocmai pentru că au știut să recepteze și au întruchipat idealurile poporului, gîndirea și acțiunea unor fruntași politici ca Bălcescu. Avram lancu. Kogălniceanu au făcut să crească forța și vigoarea marilor mișcări sociale pentru unitate și emancipare națională.Dar temeiul tuturor acțiunilor de pregătire a Unirii și de făptuire a ei il aflăm numai in masele populare, în acea plămadă umană in care germinează și ideile și forța tălmăcirii lor în faptă. Se cuvine așadar. La

sărbătorirea celor șaizeci de ani de la mărețul act istoric, consfințit la Alba Iulia. pe cimpul lui Horea, să evocăm cîteva din acele fapte ai căror eroi anonimi au fost poporul, forțele sociale și politice înaintate din toate provinciile românești.
Țărănimea — o forță de 

bază a Unirii. Incă din timPul revoluției din 1848, cînd pe Cimpia
Actul unirii nu este o întîmplare, rezultatul 

unor momente conjuncturale, ci consecința 
unor cerințe legice, rodul luptei maselor largi 
populare, hotărîte să facă totul pentru a se uni 
într-un stat unitar.

NICOLAE CEAUȘESCU

Blajului a răsunat dfn mii de piepturi strigătul „Vrem să ne unim cu țara !", iar apoi în 1877—1878, cînd atiția tineri au trecut munții spre a se înrola ca voluntari în războiul neatîrnării, țăranii transilvăneni iși afirmaseră voința de a se uni cu frații lor de dincolo de Carpați. în tot veacul anterior, ei au dus o luptă continuă și într-un mereu sporit crescendo împotriva Imperiului habs- burgic, din ce în ce mai oprimator. Din 1907, acțiunile țărănești se țineau lanț în Transilvania. Masele țărănești, supuse unei duble împilări, sociale și naționale, legau de Unire nădejdea eliberării naționale, cit și a îmbunătățirii stării lor sociale. în qmdițiile in care țărănimea deținea

ponderea covîrșitor majoritară ta structura societății, acțiunile țărănești — tot mai intense în timpul primului război mondial — au jucat un rol esențial în făurirea Unirii. Spiritul de revoltă împotriva asupririi cuprinsese nu numai pe locuitorii satelor, ci și pe țăranii îmbrăcați în haine ostășești, care formau marea majoritate a celor 500 000 de soldați români din cadrul armatei imperiale, în 1917 și 1918, cînd ecoul eliberator al .Marii Revoluții Socialiste a pătruns pină ta tranșee, multi soldați depuneau armele și se ridicau împotriva burgheziei și a moșieri- mii împilatoare, în localitatea Ră- cășdia din Banat, de pildă, la sfîrșitul lui octombrie 1918, invalizii au adunat satul, au cîntat cintece naționale românești, sfidînd pe jandarmi și strigînd : „Trăiască România !“. Țăranii din Tresnea, români și maghiari. împreună au atacat primăria din Almașul Mare. Fierberea revoluționară tot mai intensă se înregistra și la țăranii din jurul Blajului, Tg. Mureșului, Făgărașului, în comitatul Hunedoarei. în 31 octombrie 1918, soldații întorși de pe front au dat, în orașul Dej. semnal de revo- Tuție. Țăranii din preajma Beiușuiui afirmau, cu tărie, in fața autorităților opresoare : ......Noi de-acuma sintemai României, pe veci**. într-o a-
Dumitru ALMAȘ

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Evoluția timpului impune să se acționeze stăruitor pentru ca în citeva zile 

toate roadele cîmpului să fie culese și puse la adăpost
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de onoare...
anonimi

orașul 
practi- 
atenția

Un grup de elevi din 
Vaslui se întorcea de la 
ca agricolă. Deodată, 
le-a fost atrasă de o 'șină ruptă, 
intre statuie C.F.R. Bălteni și 
Vaslui. Au alergat intr-un su
flet ți au dat alarma. „Intrucit 
prin punctul respectiv urma să 
treacă un tren, elevii au preve
nit un grav eveniment feroviar 
— ne spune șeful stației C.F.R. 
Vaslui, Mihai Butnaru. Din
păcate, grăbiți să intervenim
neintirziat pentru a înlătura pe
ricolul, am scăpat din vedere 
să-i întrebăm pe elevi cum ii 
cheamă ți de la ce școală sint. 
Am fi deosebit de bucuroși să-i 
cunoaștem, să le mulțumim per
sonal, pentru a nu rămine ce
feriști de onoare... anonimi".

Din inimă!
Pe neașteptate, Maria R.,___ _________ , o 

femeie din comuna Mociu, ju
dețul Cluj, a căzut grav bolnavă. 
A fost internată în Clinica me
dicală nr. 3 din Cluj-Napoca. 
Trebuia făcută o intervenție 
chirurgicală pe cit de dificilă, 
pe atît de urgentă. Pentru reu
șită era nevoie de o transfuzie 
de singe. Apelul medicilor a 
fost recepționat de toată comu
na. Zeci și zeci de oameni s-au 
prezentat, toți ca unul, pentru 
a dona slngele salvator. N-a 
fost nevoie de tofi, dar pentru 
gestul lor, al tuturor, Maria R. 
le mulțumește din inimă ! Trei 
copii au cui să spună, in con
tinuare, mamă.

Cu si fără
9

muzicăDe cum a intrat în casă, ve
nind de la sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole unde lu
cra, Ileana P. din Lehliu-Gară 
a observat că-i dispăruse tran
zistorul. Căutind mai bine, a 
băgat de seamă că nici banii pe 
care-i avea nu mai erau la 
locul lor. A dat fuga la miliție, 
cerind ajutorul. Au început 
operativ cercetările. Urmele au 
dus la un oarecare Florea Ghiță, 
flotant în localitate, care tocmai 
asculta la tranzistorul cu,.prici? 
na o melodie de „of și inimă 
albastră". Cînd i-a văzut pe oa
menii în uniformă albastră că-l 
iau „la sigur", n-a mai zis nici 
...of și a scos și banii furați. Si 
s-a lăsat cu.., muzică !

Simple 
coincidențe ?La începutul lunii septembrie, 
C. Zăicescu, ajutor de maistru 
la întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani, a primit o 
garsonieră. Omul a încheiat 
contractul ți a achitat chiria de 
rigoare. Dar, cînd să se mute in 
casă, C.Z. a aflat, cu stupoare, 
că aceeași garsonieră mai fusese 
repartizată ulterior unei lucră
toare de la întreprinderea ju
dețeană de construcții-montaj. 
Purtat pe drumuri, săptămini 
întregi, de la un serviciu la 
altul al primăriei locale, omul 
s-a prezentat și la coresponden
tul ziarului nostru pentru jude
țul Botoșani, Silvestri Ailenei, 
întrebindu-l: „Intrucit mie mi-a 
fost dată casa cu trei zile 
mai înainte de a se produce 
încurcătura și am încheiat și 
contract, am plătit ți chirie, cine 
are dreptate Răspunsul e 
limpede : în orice caz primăria 
botoșăneană nu are dreptul să-l 
poarte pe drumuri și e obligată 
să facă dreptate.

Pe o pantă
S-a întîmplat la ferma Vedea 

a întreprinderii agricole de stat 
Roșiorii de Vede, județul Te
leorman. In timp ce se afla la 
arat, mecanizatorul Gheorghe 
Drăghici a observat o defecțiu
ne la plug. A oprit tractorul 
pe o pantă ți s-a dat jos pen
tru a remedia defecțiunea. Din 
neatenție a lăsat tractorul neasi
gurat. La un moment dat, acesta 
a pornit la vale. Incercind 
să se urce din mers pe tractor, 
mecanizatorul a alunecat, a că
zut sub roți ți n-a mai putut fi 
salvat.

Iluzionism 37eu— Păi ăsta nu-l salam de 
de lei kilogramul cum nu-s 
popă ! — i-a spus un cumpără
tor vinzătoarei de la unitatea 
„Gospodina", care aparține de 
LC.S.A.P. Satu Mare.

— Dar de cit e ?
— De 26 !
— Zău ? Mă-nveți pe mine ? 

Dacă vrei, iei, dacă nu. nu !
La citeva minute după schim

bul de cuvinte sus-pomenit, in 
unitate a intrat un alt cumpă
rător, însoțit de un lucrător de 
milltie. De data aceasta, vinză- 
toarea i-a servit pe cumpărători 
in mod corect. A fost întrebată 
din ce cauză față de unii cum
părători practică „iluzionismul" 
și „prestidigitația" cu supra- 
prețuri. Vinzătoarea a tăcut 
ca... hipnotizată.

Ca să iasă din „transă" ți să-i 
de învățătură pentru altăda- 
a fost pe loc amendată.

fie 
tă,

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"
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Lucrările agricole de toamnă au intrat în stadiul final. Cea mai mare parte a roadelor cîmpului a fost strînsă și pusă la adăpost în bune condiții. Dar în această perioadă, condițiile meteorologice se pot schimba cu rapiditate, ceea ce impune să fie încheiate grabnic lucrările ce au mai rămas de executat. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, la data de 7 noiembrie, mai erau de strîns porumbul de pe 320 000 ha, sfecla de zahăr de pe 20 000 ha, soia de pe 15 000 ha și orezul de pe 3 500 ha. De asemenea, mai sint de adunat mari cantități de legume ră- dăclnoase și de însilozat toate resturile vegetale pentru a se asigura hrana animalelor. Printr-o puternică mobilizare a forțelor umane și a mijloacelor tehnice de care dispune agricultura noastră, este posibil și necesar, totodată, ca toate aceste lucrări să se încheie pe parcursul acestei săptămini. Din păcate însă, în multe unități agricole din unele județe se constată o nejustificată încetinire a ritmului de lucru. Iată de ce este necesar ca organele și organizațiile de partid din agricultură, comandamentele locale și conducerile unităților agricole să întreprindă măsuri hotărîte, în spiritul indicațiilor conducerii partidului și al reglementărilor legale, pentru mobilizarea efec

tivă la muncile cîmpului a tuturor locuitorilor de la sate, pentru folosirea la capacitatea maximă a mijloacelor mecanice, urmărindu-se desfășurarea lucrărilor in ritm susținut pînă ce recolta va fi strînsă și pusă la adăpost de pe ultimul hectar.
logram de porumb va fi pus la adăpost în pătule și cînd ultima rădăcină de sfeclă de zahăr va fi insilozată, se poate spune că s-a încheiat recoltarea. Pentru aceasta esențial este ca mijloacele de transport de care dispun unitățile agricole să fie cit mai

© A mai rămas de strîns producția de pe 320 000 ha cu 
porumb, 20 000 ha cu sfeclă de zahăr, 15 000 ha cu 
soia și 3 500 ha cu orez • Trebuie urgentat pretutin
deni transportul • Toate produsele contractate — 

livrate neîntîrziat bazelor de recepție

Tn mod deosebit atrage atenția faptul că pe clmp, in grămezi sub cerul liber, se află la ora actuală mari cantități de produse recoltate : peste un milion tone de porumb și aproape 500 000 tone de sfeclă de zahăr. Din cauza umezelii din pămînt și din atmosferă, toate aceste produse sint supuse deprecierii calitative. Este o situație care impune concentrarea mijloacelor pentru transportul și depozitarea în cel mai scurt timp a tuturor produselor recoltate și aflate pe cîmp. Numai atunci cînd ultimul ki-

judicios folosite. întreaga acțiune trebuie să fie organizată și dirijată de primarii din comune, care poartă răspunderea pentru buna desfășurare a transportului și depozitării întregii producții. Ținînd seama de perspectiva înrăutățirii vremii, în fiecare unitate agricolă șl în toate bazele de recepție trebuie să se treacă de îndată la adăpostirea și protejarea corespunzătoare a tuturor produselor înmagazinate, pentru a le feri de intemperii și a se preîntimpina astfel orice pierderi.

Concomitent cu preocuparea pentru intensificarea acestor lucrări, una din sarcinile de bază ce revin comandamentelor locale și conducerilor unităților agricole este de a urmări zilnic realizarea integrală a livrărilor la fondul de stat. Or, la porumb se constată un decalaj mare între suprafețele recoltate și cantitățile livrate la fondul de stat. Pentru încheierea în cel mai scurt timp a acestei acțiuni de cea mai mare importanță pentru economia națională, pentru . buna aprovizionare a populației este necesar ca activitatea să fie astfel organizată îneît, direct din cîmp, producția să fie livrată în primul rînd pentru achitarea obligațiilor contractuale fată de stat și. apoi, pentru constituirea fondurilor cu alte destinații.întregul volum de lucrări de toamnă care a mai rămas poate fi executat în totalitate în această săptămînă. Este în interesul oamenilor muncii din agricultură, al economiei naționale și al nostru al tuturor ca. printr-o participare amplă la muncă, prin intensificarea la maximum a e- forturilor în cel mai scurt timp toate roadele toamnei, ale muncii de un an să fie strînse și puse la a- dăpost în cele mai bune condiții.
Aurel PAPADIUC

Ilustrată de pe Valea Prahovei

I-a I.A.S. Stelnica, județul Ialomița, întregul potențial mecanic și uman este concentrat la lucrările de sezon. încheierea recoltării porumbului fiind pe primul plan. La stringerea recoltei (prima fotografie) s-au evidențiat mecanizatorii Constantin Vișan. Ioan Gaie, Gheorghe Matei, Anton Manea, iar la transportul produselor (fotografia a doua) — tinerii Alexandru Mitan, Mihai Gornea. Dumitru Marin și I. Peteu
Un „Bine ați venit!“... nu prea ospitalierCei care își petrec vacanța la Predeal ră- min cu multe amintiri de neuitat. Dar nu toate plăcute. Cînd coboară (lin tren, omul: vrea să afle cît mal repede unde se află Centrul de repartizare. Vrea să știe, de asemenea, dacă e cazul să urce în autobuz sau să rfieargă pe jos. Dar o asemenea posibilitate de informare — obligatorie în orice stațiune — nu i se oferă. Și atunci, este pus

în situația, deloc plăcută, de a face un fel de maraton cu geamantanele... în mină, întrebind în, dreapta și în stingă unde, șe află centșul de repartizare. 0«pă i ce l-a găsit, în sfîrșit, trebuie să întrebe din nou în dreapta și in stingă cum poate ajunge la vila sau la hotelul în care a fost repartizat.Și nu-i prima dată cînd semnalăm o asemenea deficiență, intrucit turiștii au cerut

și în anii trecuți ca atît la centrul de cazare, cît și în gară să fie confecționate panouri sistem hartă care să ofere vizitatorilor informații în jegătură , cu amplasamentele vilelor și hotelurilor, ale cabanelor din împrejurimi. Dar conducerea Oficiului județean de turism Brașov uită de această obligație elementară de gazdă.Sperăm insă că de astă dată se va vindeca de amnezie.
Cine încurcă preluareaApar aproape zilnic anunțuri care informează cetățenii Capitalei despre deschiderea de noi unități și puncte de preluare de la populație a sticlelor și borcanelor. O măsură cu multe avantaje atît pentru populație, cît și pentru economie. Pentru populație, în- trucît se pot valorifica ambalaje care, altminteri, se aruncau la gunoi, iar pentru societate, întrucît refolosi- rea sticlelor și borcanelor înseamnă importante economii de resurse materiale, cunoscut fiind faptul că sticla este un produs ce se realizează cu un consum mare de energie. Dar iată că din

Drumul Taberei ni se semnalează un mod ciudat de aplicare a acestei măsuri. „Un punct de preluare a sticlelor și borcanelor funcționează și în cadrul complexului comercial A 5 — ne sesizează cititorul Vasile Sandu — dar după un program (12—16) și cu un mod de organizare care în bună parte anulează eficiența scontată. Orele de preluare a ambalajelor coincid cu cele cînd cei mai mulți oameni se află la lucru. Și atunci ce să facem ? Să ne învoim de la locul de muncă pentru ca să vindem sticle ? Apoi, aici nu există afișată

borcanelor ?nici o listă de prețuri, toate sticlele și borcanele sînt vîndute după prețuri stabilite «din memorie» de vînzător. Dacă respectiva unitate comercială s-a angajat să presteze un serviciu public, atunci să-și asume și responsabilitatea de a-1 organiza după toate regulile".Am verificat bele sesizate de cititorul nostru și se confirmă în întregime. întrucît a- semenea sesizări ne-au fost făcute și din alte zone ale Capitalei, le supunem atenției forurilor comerciale de resort
P. CONSTANTIN

Concurs pentru bursele Uniunii artiștilor plastici 
pe anul 1979Uniunea artiștilor plastici din Republica Socialistă România a- nunță, concursul pentru burse pe anul 1979. Se acordă cinci burse a cite 1 500 lei lunar, timp de un an, absolvenților din ultimii trei ani ai Institutelor de arte plastice „Nicolae' Grigorescu" București și „Ion Andreescu" Cluj-Napoca, precum și ai facultăților de desen (cu examen de stat).Candidații la aceste burse vor depune la sediul Uniunii artiștilor plastici din București, pînă la 10 ianuarie 1979, actele cu care să dovedească numirea în învățămint în cadrul personalului de predare sau în alte organizații socialiste pe baza repartizării, precum și încadrarea în muncă sau transferarea din alte sectoare de activitate la cerere sau în interesul serviciului în condițiile prevăzute de statutul personalului didactic adoptat prin Legea nr. 6/1969.Odată cu aceste dovezi, candidați! vor depune un memoriu de activitate.Toți candidații la burse vor trimite un număr de lucrări de artă pentru, concurs la sediul Uniunii artiștilor plastici din București, str. Nicolae Iorga nr. 42, pînă la 15 ianuarie 1979;, Absolvenții avind ca specialitate pictura, grafica sau ar

tele decorative vor depune cîte 10 lucrări, toate în aceeași specialitate. Absolvenții avînd ca specialitate sculptura vor depune fiecare cite 5 lucrări originale.Pentru specialitatea scenografie se vor depune 5 lucrări de scenografie originale, schițe de decoruri și costume de teatru, film sau televiziune, realizate sau numai proiectate de semnatarii lucrărilor.Examinarea lucrărilor de către juriul instituit prin hotărirea Comitetului de conducere al Uniunii artiștțlor plastici va avea loc în București in perioada 16—25 ianuarie 1979.Rezultatul concursului va fi anunțat prin poștă cîștigătorilor de burse.Bursa se acordă numai pentru perioada în care bursierul prestează efectiv o activitate remunerată în cîmpul muncii. în baza repartiției guvernamentale sau transferului la alt loc de muncă : întreruperile de activitate, indiferent de motiv, sistează dreptul de bursă.Amănunte privind organizarea concursului pentru bursele menționate se pot .obține de la Uniunea artiștilor plastici din București, str. Nicolae Iorga nr. 42. telefon 50 20 45 — 50 21 98.
O NOUĂ TRAGERE LOTO 2

După cum este cunoscut, tragerile 
Loto 2 sint organizate bilunar de Ad
ministrația de Stat Loto-PrOnosport. 
Astfel, la 12 noiembrie a.c. se va des
fășura prima tragere Loto 21 din a- 
ceastă lună. După cum se știe, la 
acestea se efectuează în continuare 
3 extrageri de cîte 4 numere flecare. 
Tn total se extrag 12 numere din 75, 
iar cîștigurile se atribuie pe 6 cate

gorii. Participarea se face pe bilete 
seria „R“ de 10 lei, completate cu 1 
variantă simplă achitată integral sau 
eu 4 variante simple achitate în pro
porție de 25 la sută. Indiferent de 
cota jucată, toate biletele au drept 
de participare la toate cele 3 extra
geri. La tragerile Loto 2 pot fi ob
ținute șl autoturisme.

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
latei mal mtîl citeva date din doua mari orașe ale țârii :

CLUJ-NAPOCA :
Cele 494 de echipe au efectuat în acest an controale după cum 

urmează:
• 330 echipe — Intre 5 șl 10 controale
• 104 echipe — cel puțin 3 controale
• 41 echipe — sub 3 controale
• 19 echipe — nici un control
Numărul mediu de controale care revine la o echipă — peste 8.

CRAIOVA :
Cele 586 echipe au efectuat in acest an controale după cum ur

mează :
• 225 echipe — Intre 4 șl 10 controale
• 187 echipe — cel puțin 3 controale
• 134 echipe — sub 3 controale
• 40 echipe — nici un control.
Numărul mediu de controale care revine la o echipă — circa 4.Ce relevă aceste date statistice 7 în primul rînd, preocuparea echipelor de control ale oamenilor muncii din municipiul Cluj-Napoca de a desfășura o activitate mai ritmică, de a asigura o mai bună cuprindere a sectoarelor repartizate. Se poate vorbi de accentuarea tot mai puternică a caracterului de masă al controlului prin participarea la această activitate a unui mare număr de oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, de diverse profesii și preocupări.Aceeași statistică relevă însă și e- xistența unor neajunsuri în exercitarea controlului. Ele se referă in special la slaba ritmicitate a activității unor echipe, neexercltarea deloc a dreptului de control de către un număr restrîns de echipe și. mai ales, la necuprinderea tn sfera con

trolului a tuturor sectoarelor stabilite de lege.După cum rezultă din tabelele de mai sus. numărul mediu de controale care revine unei echipe din Craiova este jumătate față de cel din Cluj-Napoca Si aceasta datorită faptului că la Craiova există nu mai puțin de 40 de echipe care n-au efectuat in acest an nici un control, iar alte 134 de echipe s-au deplasat doar cite o dată sau de două ori în unitățile ce le-au fost repartizate. De aici, necesitatea unor măsuri concrete. imediate, pentru activizarea tuturor echipelor, pentru completarea unora dintre ele cu activiști obștești dornici să facă treabă, pentru programarea unor controale sistematice, eficiente. Este de datoria sindicatelor. a celorlalte organizații de masă și obștești locale, componente ale Frontului Unității Socialiste, a tutu

ror factorilor cu atribuții și răspunderi în acest domeniu să-și intensifice eforturile pentru îmbunătățirea continuă a activității de control al oamenilor muncii. Aceasta cu atît mai mult cu cit în acest an se constată și la Craiova o preocupare mai stăruitoare pentru cuprinderea în sfera de control al oamenilor muncii și a altor sectoare importante, de larg interes, cum ar fi alimentația publică, transportul in comun, asistența medicală. De asemenea, se cuvine subliniată creșterea frecvenței conlucrării, prin acțiuni tematice și complexe, dintre controlul oamenilor muncii și controlul muncitoresc.Să vedem însă ce spun despre asigurarea ritmicității atît organizatori ai controlului din municipiile Cluj- Napoca și Craiova, cît și participant! direcți la această importantă acțiune :
• Gheorghe Naghi, membru al bi

roului executiv ai Consiliului muni
cipal Cluj-Napoca al sindicatelor : „Este adevărat că anul acesta au fost aleși oameni mai activi în echipele de control. Dar eficiența muncii acestora depinde și de preocuparea care există fată de activitatea lor. Cei care nu și-au făcut datoria — și am avut și asemenea cazuri — au fost schimbați sau criticați în adunări sindicale. în ce privește consiliul local al sindicatelor, acesta și-a exercitat mai bine decît în alți ani răspunderile ce-i revin privind organizarea și îndrumarea concretă a echipelor. Membrii biroului executiv al consiliului municipal răspund fiecare, pe întreprinderi, de activitatea echipelor. Dar nu toți și-au făcut în mod egal datoria, deoarece mai avem echipe cu o frecvență scăzută a controalelor, iar unele n-au activat de-

Pe agenda turistică a lunii noiembrie figurează, printre alte numeroase și atractive excursii pe care le organizează oficiile județene de turism, posibilitatea de a vizita Valea Prahovei, Oltenia de sub Munte, Maramureșul și Țara Oașului, Porțile de Fier, Munții Banatului și Apuseni, Țara Hațegului, valea Oltului, nordul Moldovei, precum și alte obiec

tive turistice din țară in cadrul „Circuitului turistic al României", excurșie care se bucură de o popularitate tot mai largă. Organizatorii de turism asigură cazarea și masa în hoteluri confortabile și unități de alimentație publică moderne, înscrieri și informații suplimentare la agențiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.
ZILELE FILMULUI SOVIETIC

„Ș o i m U 1“Una din marile direcții tematice și stilistice ale cinematografiei sovietice o constituie portretul.Zugrăvirea chipului unor oameni de cele mai felurite vîrste și profesii, ' bărbați, femei și copii — prilejuiește, de fapt, zugrăvirea formelor, culorilor, vibrațiilor, vigorii, trăiniciei, înaripării și forței contagioase a unor sentimente definitorii pentru omul sovietic. Sentimentul dominant surprins, urmărit, adincit si chiar cîntat in „Șoimul" (melodiile fructifică versuri de Evtușenko și Rojdestvenski) este legătura — adîncă, dătătoare de vlagă și sens — cu locurile natale : aim. dragostea unui gruzin pentru Gruzia. „Armonica" acestei iubiri și puternicul ei contrafort și pandant : prietenia. Iar prietenia dintre eroul gruzin și armeanul pe care-1 întîlneș- te la Moscova își propune să semnifice în film prietenia popoarelor sovietice.în „Șoimu!" facem cunoștință cu Valiko Mizandari, un încă tî- năr pilot pe un elicopter al aviației utilitare ce servește chiar regiunea în care s-a născut și în care trăiesc (relativ izolați intr-un sat de munte) ai săi. Fiecare secvență adaugă o nouă trăsătură imaginii eroului. îl cunoaștem ca pe un nepot recunoscător, un frate delicat și un unchi atent. Un bun fiu al satului, gata să ajute pe toată lumea. îl aflăm apoi atras de ideea reîncadrării în aviația civi

lă. ÎI urmărim atin- gîndu-și cu greu, după îndelungi peripeții, scopul, dar reluindu-și apoi munca pe elicopterul ce zboară mai aproape de ai săi. deasupra „ierbii verzi de-acasă“.„Șoimul".este cel mal nou film al lui Gh. 
Danelia, regizor cunoscut deja iubitorilor celei de-a 7-a arte din țara noastră. Dis

tins cu Marele premiu la Festivalul de la Moscova 1977, filmul lui Danelia impresionează prin realism, prin adevărul și acuitatea observației, prin farmecul tipurilor umane pe care le fixează. în afara personajului principal, interpretat cu sobrietate și distincție bărbătească de Vahtang Kikabidze, filmul conturează un fermecător erou comic, șoferul armean Hacikian (interpretat de F. Mkrtci- an). tip de o locvacitate și vitalitate sufocantă, mare cîntăreț a- mator — om de o generozitate și de o gingășie neegalate decît de o imensă naivitate.„Șoimul" cucerește prin libertatea și totodată prin naturalețea cu care îmbină, intr-un montaj nervos, stiluri dintre cele mai diferite, fără ca logica narațiunii, a investigației etice sau a pledoariei lirice să sufere. Iată, îl vedem pe Mizandari zburind

peste crestele munților și sate miraculos prinse in stincă, îl vedem planînd peste văile largi. Urmărim, o dată cu el, turmele de animale de pe platourile înalte, jocul copiilor intr-o pajiște... Panoramate larg, din unghiuri ce reproduc mișcările riscante ale păsării de oțel, aceste imagini frumoase, cu atit mai frumoase intr-un film color (operator — Anatoli Petruțki), au o puternică încărcătură^ afectivă. ..Șoimul" începe și sfîrșește ca un poem al iubirii pentru pămîntul natal și oamenii din mijlocul cărora ai răsărit.Filmul lui Danelia conține însă și savuroase secvențe aie unei inspirate comedii de caracter și, mal ales, de situații. Situații din care nu lipsesc nici încurcăturile pline de haz, nici confuziile aducătoare de noroc, dar nici nefericitele substituiri de persoane (răutăcioasele surori ale frumoasei stewardese). Comedia e pigmentată, la rîndu-i, în „Șoimul" cu citeva prețioase elemente ale unei drame sufletești lăsate neexplorate, dar sugestive totuși.Prezentat in premieră absolută în spectacolul de gală, „Șoimul" este doar primul din seria de șapte pelicule înscrise pe afișul „Zilelor filmului sovietic", manifestare devenită tradițională și organizată nu numai în București, ci și Ia Ploiești, Constanța și Galați.
Natalia STANCU

să se exercite permanent, tară 
pauze și fără rabat la exigență!loc. Această constatare ne obligă să ne revedem și mai exigent răspunderile ce ne revin în această direcție".

• Ana Moștean, membră într-o 
echipă de control al oamenilor muncii, cu mare experiență : „Cred că nu trebuie să înțelegem în mod simplist prevederea legii de a efectua cel puțin un control pe trimestru. Viața demonstrează că acesta ar fi insuficient. A fost destul să rărim controalele în unele magazine alimentare ca apoi să constatăm că numărul deficientelor s-a înmulțit. De aceea, cred că trebuie efectuate controale cît mai dese, pentru ca toți cei controlați să știe că nu pot fi lă- sați să încalce legile, normele de e- tică și echitate".

• Gheorghe Tămaș, muncitor la combinatul „Clujeana" : „Echipa pe care o conduc face controale la hoteluri. Controalele noastre au avut și au un pronunțat caracter educativ. Nu ne-am mulțumit niciodată numai să înfățișăm deficiențele, să facem pe «inspectorii». Explicăm cu răbdare personalului din hoteluri modul de comportare și servire a turiștilor, ne interesăm de greutățile pe care le au și intervenim pentru înlăturarea lor. Și am constatat că acest mod de a face controlul are eficiență".
• Hie Solomon, președintele Con

siliului municipal Craiova al sindicatelor : „în acest an. în comparație cu anul trecut, se poate vorbi de o creștere a răspunderii noastre față de controlul oamenilor muncii, față de calitatea controalelor efectuate. Trebuie să recunoaștem însă că rezultatele nu ne pot mulțumi. Multe echipe activează sporadic, iar u- nele nu activează deloc. Iată de ce

avem In vedere să activizăm toate echipele. în acest scop, cu prilejul dărilor de seamă și alegerilor in grupele sindicale din acest trimestru, vom analiza modul concret în care sindicatele și-au făcut datoria în acest domeniu. Lipsurile care mai există se datoresc și biroului executiv al consiliului municipal al sindicatelor, care n-a analizat in mod corespunzător activitatea pe care o desfășoară sindicatele ca participante principale la organizarea controlului oamenilor muncii".
• Sebastian Ionescu, responsabilul 

unei echipe de Ia Regionala C.F.R. 
Craiova : „Neritmicitatea controalelor nu se datorează întotdeauna e- chipelor. Bunăoară, în trimestrul I a.c.. două luni nu am avut posibilitatea să mergem în control, întrucît nu am avut legitimații. Pe 29 ianuarie ni s-au ridicat legitimațiile vechi pentru preschimbare și le-am primit pe cele noi abia Ia începutul lunii aprilie. Aș propune ca factorii

de răspundere să pregătească din timp legitimațiile și. atunci cind le predăm pe cele vechi, să primim imediat pe cele noi".• Vladimir Mancoș, ceferist, responsabilul unei echipe de control : „Față de colegii mei, care au efectuat controale lunare în unitățile repartizate, eu am făcut mai puține. Poate n-am procedat bine, dar există o cauză. întrucît am făcut mai multe sesizări în legătură cu condițiile necorespunzătoare — ca spațiu și servire — în care își desfășoară activitatea unitatea Foto nr. 8 din «Craiovița Nouă» și nu s-a luat nici o măsură, nu ni s-a dat nici un răspuns. am renunțat să mai efectuăm controale. Dacă s-ar fi organizat mai frecvent întîlniri cu echipele, aș. fi avut posibilitatea să aduc în discuție această problemă, s-ar fi luat poate măsuri și observațiile notate în «registru unic de control» n-ar fi rămas... simple observații".„Dialogul" dintre Cluj-Napoca și Craiova privind ritmicitatea cu care este exercitat controlul oamenilor muncii, relevă, firește, multe concluzii. Atit în legătură cu decalajul mare dintre numărul de controale efectuate de echipele din Cluj-Napoca în comparație cu cele din Craiova, cît mai ales în legătură cu preocupările care există, la nivelul organismelor locale ale Frontului Unității Socialiste, ale organizațiilor de masă și obștești, pentru folosirea întregulut potential de control al oamenilor muncii. Avem instituționalizat un cadru organizatoric bun, care oferă unui număr mare de oameni ai muncii posibilitatea de a-și exercita dreptul de control asupra unor sectoare esențiale pentru satisfacerea nevoilor cetățeanului. De aceea trebuie acționat cu toată hotărirea pentru perfecționarea continuă a activității de control al maselor — ca un corolar al adîncirii continue a democrației socialiste, al participării nemijlocite a oamenilor muncii la analiza modului în care sînt aplicate hotărîrile partidului și statului, legile țării, în toate sectoarele vieții economico-sociale.
C. PRIESCU, AI. MUREȘAN, N. BABALAU
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încheierea vizitei 
ministrului afacerilor externe 

al Republicii Populare MozambicMarți dimineața s-au Încheiat la București convorbirile oficiale dintre tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Joaquim Alberto Chissano, ministrul afacerilor Externe al Republicii Populare Mozambic, secretar al C.C. al FRELIMO.
★Tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., ministrul muncii, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală romăno-mozambicană de colaborare economică și tehnică, a primit marți
★în cursul aceleiași zile, Joaquim Alberto Chissano, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic, secretar al C.C. al FRELIMO, care a făcut o vizită oficială in țara noastră, a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii

Desfășurate într-o atmosferă cordială, prietenească, convorbirile au scos în evidență posibilitățile existente pentru dezvoltarea relațiilor ro- mâno-mozambicane, dorința de a se acționa pentru intensificarea conlucrării pc plan politic, economic, cui- tural-științific și in alte sfere de activitate, în folosul ambelor țări și popoare, al progresului și colaborării internaționale.
★pe Joaquim Alberto Chissano, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mozambic, secretar al C.C. al FRELIMO.Au fost discutate unele aspecte ale cooperării economice bilaterale. Îndeosebi privind activitatea comisiei mixte.
★Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Cornel Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Vasi- liu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.(Agerpres)

Tovarășului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn legătură cu catastrofa de la Combinatul petrochimic din orașul Pitești, care a provocat victime omenești și pagube materiale, vă exprim, în numele Guvernului Republicii Populare Mongole și al meu personal, sinceră compasiune.Vă rog să transmiteți profunde condoleanțe rudelor și apropiaților celor care au pierit.

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Plecarea delegației Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe - Z. A. N. U.Marți seara, a părăsit Capitala delegația Uniunii Naționale Africane Zimbabwe — Z.A.N.U., condusă de Robert Mugabe, președinte, care la invitația C.C. al P.C.R. a făcut o vizită de prietenie in țara noastră.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Va- sile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef

de secție Ia C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.
★în cursul șederii în țara noastră, delegația a avut întîlniri de lucru la Uniunea Generală a Sindicatelor, Academia „Ștefan Gheorghiu", Consiliul Național al Femeilor, Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare, Ministerul Educației și învățămîntu- lui și a vizitat unele obiective economice șl social-culturale. (Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-ghaneze 
de cooperare economică și tehnicăLa București au început, marți dimineața, lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-ghaneze de
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„DACIADA" - 
o competifie pentru toți

Secvențe de la întrecerile
care au inaugurat ediția a Il-a

VASLUIParticiparea numeroasă prin care a debutat cea de-a doua ediție a competiției naționale „Daciada" în orașul și județul Vaslui este o confirmare a dorinței localnicilor de autodepășire — față de prima ediție — de obținere a unor succese pe măsura cerințelor și bazei materiale de care dispune mișcarea sportivă în această parte a țării. întrecerile de șah și tenis de masă din programul de desfășurare a ediției de iarnă — găzduite de clubul tineretului, clubul A.S. „Confecția" și casa de cultură a sindicatelor din Vaslui, cluburile „Voința", IEPAM și liceul pedagogic din Birlad, precum și de asociațiile sportive din alte orașe și comune — au fost completate de numeroase concursuri In aer liber, crosuri, handbal, tenis de cîmp, volei, fotbal, popice ș.a.încă din start s-au evidențiat, prin ocuparea locurilor fruntașe la primele întreceri, reprezentanți ai A.S. „Confecția", „Textila", „Metalul", „Constructorul", școala generală nr. 2, liceul de matematică-fizică „Mihail Kogălniceanu" și liceele industriale nr. 1 și nr. 3 Vaslui. „Rulmentul". „Confecția". IEPAM Birlad, „Hușeâ- na“-Huși, ,.Voința“-Negrești ș.a. (Crăciun Lăluci).
HARGHITAîn Județul Harghita, gazdă ospitalieră in fiecare an a numeroase competiții sportive de iarnă, cinstea de a deschide cea de-a doua ediție — ediția de iarnă — a marii competiții naționale sportive „Daciada" — i-a revenit orașului minerilor de la poalele Hășmașului Mare. La evenimentul din Bălan au participat peste 2 500 de tineri și tinere de la întreprinderea minieră, precum și din cadrul școlilor generale și liceului industrial din localitate. în acordurile fanfarei,

coloana de sportivi a defilat pe principala arteră a orașului, avind ca punct final stadionul din localitate, unde s-a desfășurat un variat și bogat program de întreceri sportive la fotbal, mini-fotbal, cros, gimnastică, lupte greco-romane, handbal, precum și o demonstrație aplicativă pentru apărarea patriei.
★La Miercurea Ciuc, în imediata a- propiere a cunoscutului patinoar artificial, au fost terminate lucrările de amenajare a unei piste pentru patinaj viteză. Prin darea în folosință a noului obiectiv sînt asigurate condiții optime pentru prelungirea cu circa 5 luni a perioadei competlțlonale și de pregătire a patinatorilor de viteză.Noua șl moderna bază sportivă — construită din inițiativa consiliului județean pentru educație fizică și sport, cu sprijinul larg al organelor locale de partid și de stat — constituie, o realizare unică la nivel național și va putea contribui la dezvoltarea și afirmarea patinajului românesc pe arena internațională. (I. D. Kiss).

ALBALa Alba Iulia se desfășoară. In aceste zile, întreceri sportive dotate cu „Cupa Unirii", competiție organizată de consiliul municipal al sindicatelor în cinstea aniversării a 60 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România.La volei, din cele 10 formații participante, Cupa Unirii a revenit echipei „Proiectantul" de la centrul județean de proiectare, în prezent, se dispută întreceri la popice, șah și tenis de masă. Calendarul sportiv județean a programat, de asemenea, faza județeană a crosului Unirii, la care au luat startul peste 600 de sportivi, întrecerile fiind înscrise in ediția a Il-a a competiției naționale „Daciada". (Ștefan Dinică).

În cîteva rînduri• Turneul masculin al Olimpiadei de șah a continuat, la Buenos Aires, cu meciurile din tuiul 10. Dintre rezultate : România — Argentina (B) 0,5—0,5 (trei partide întrerupte) ; S.U.A. — Cuba 2,5—1,5 ; R.F. Germania — Ungaria 1,5—1,5 (1).în runda a treia a turneelor finale din cadrul competiției feminine : S.U.A. — România 2—1.Totodată, la Buenos Aires au Început lucrările Congresului federației internaționale de șah (F.I.D.E.), pe ordinea de zi figurînd ca punct principal alegerea noului președinte al acestui for. Pentru postul de președinte al F.I.D.E., care-1 va înlocui pe Max Euwe (Olanda), candidează Svetozar Gligoriți (Iugoslavia), Friedrick Olafsson (Islanda) și Nar- cisio Rabell Mendez (Porto Rico).• A început turneul internațional masculin de handbal de la Debrețin, în primul joc, echipa României a învins cu scorul de 24—17 (11—8) echipa Olandei. ,• Selecționata universitară de rugbl a, Franței tși începe astăzi turneul în țara noastră, întilnind In- tr-un meci amical formația R.C. Sportul Studențesc. Partida se va disputa pe terenul de la Complexul universitar Tei din Capitală, cu Începere de la ora 14,00.• în campionatele mondiale universitare de judo, proba pe echipe a fost cîștigată de formația U.R.S.S., urmată de selecționatele Franței și Japoniei.în clasamentul final pe medalii, pe primul loc s-a situat Japonia cu un total de 9 medalii (5 de aur, 2 de argint șl 2 de bronz), urmată de U.R.S.S. <— 5 (2—3—0) ; Brazilia — 4 (1—0—3).• Președintele Federației internaționale de natație, Javier Ostos, a anunțat, cu prilejul reuniunii A.G.I.F.S. de la Monte Carlo, crearea unei „Cupe Mondiale" la natație, competiție ce se va desfășura în 1979 la Tokio și va reuni înotători din S.U.A., U.R.S.S., R.D. Germană, Canada, Japonia și trei selecționate din America, Europa și Australia—Asia. Formațiile R.F. Germania și Elveției au fost alese ca rezerve în cazurile unor eventuale fort-faituri. Turneul de polo pe apă din cadrul acestei „Cupe Mondiale" va avea loc în luna octombrie în Iugoslavia, echipele participante urmînd a fi desemnate la o viitoare reuniune a F.I.N.A.

cooperare economică șl tehnică, care analizează posibilitățile de adîncire șl diversificare a cooperării în domeniile construcțiilor de mașini, economiei forestiere, agriculturii și în alte sectoare de interes comun, ale extinderii schimburilor comerciale.Delegația română este condusă de Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului 'Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar delegația ghaneză de J. L. S. Abbey,, ministrul planificării economice.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 noiembrie. în țară : Vreme rela
tiv rece. Cer Variabil, mal mult noros. 
Se va semnala ceață, mai ales dimi
neața și seara. Pe alocuri vor cădea 
burnițe și ploi slabe, îndeosebi în nor
dul țării. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele între 2 și 12 grade. 
Se va produce brumă și îngheț la sol, 
in cea mai mare parte a țării. In Bucu
rești : Vreme relativ rece cu ceață 
frecventă, mai ales dimineața șl seara. 
Cer mai mult noros, favorabil burni
ței sau ploii slabe. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

cinema
• Circiuma diu strada Piatnltlcaia: 
SCALA — 9,30; 11,30; 14; 16; 18,15; 
20,30.
• Animalul : BUCUREȘTI — 9,25; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Ultima notă 2 I FLAMURA — 
9.
• Hop... și apare maimuța t VIC
TORIA — 9: 11,15; 33,30: 15,45; 18;
20.15,
o Lăsați balonul să zboare : CA
PITOL — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20.30.
• Șoimul : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,15.
• Principiul dominoului : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 18,30; 15,45; 18; 20.15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Star : CINEMA STUDIO — 10; 
13; 16; 19.
• Tom și Jerry — 9,15; 10,45; 12,15; 
13.45, Război și pace (seriile I și 
II) — 15,30; 19 : DOINA.

Orașul fantomă : PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURII — 
13, FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,15; 20.30, LUCEAFĂRUL — 
8.30; 10.30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30. MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15.
• înainte de tăcere : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
TIMPURI NOI — 9: 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Acel blestemat tren blindat : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 13,45;

18; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Mărturisirile unul comisar fă
cute procurorului Republicii — 
11,45, Serenada străzii — 14: 16.15, 
Concurs — 18,30; 20,3Q : CINEMA
TECA.
• Imposibila poveste de dragos
te : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Cianura... și picătura de ploaie: 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Revanșa : COTROCENI — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. FLO- 
REASCA — 15.30; 18: 20.
• Oamenii rămin oameni î BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Fiul feței palide : BUCEGI — 
9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Ghinionistul : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Avaria : FERENTARI — 16; 18; 
20.
• Generalul Mina : FLACARA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.
• Aventurile lui Don Juan — 9; 
11; 15,45; 18; 20.15, Pentru patrie 
— 13 : GIULEȘTI.
• Contele de Monte Cristo : GRT- 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Capcana din munți : LIRA — 
15,30; 18; 20.
• Haiducul cu ochii ca stelele : 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. z
• Pasiența : PACEA — 16': 18; 20.
• Melodii» melodii ; POPULAR — 
16; 18.
• Jorg Ratgeb, pictorul : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Zbor mortal : VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Dragoste și... statistică : VII
TORUL — 15,30; 19.
• Abatere zero : —- DACIA 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala rnică) : Comedie de modă 
veche — 19,30. (sala Atelier) ; A- 
ventură In banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu*
(Ateneul Român) : VALENTIN
GHEORGHIU prezintă ciclul „De 
la Bach la Enescu". O istorie a 
muzicii de cameră în 20 de reci
taluri — 20.
• Opera Română : Frelschtlts — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 19.30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
« Teatrul Ciulești (la sala Giu- 
lești) : Comedie fără titlu — 19.30, 
(sala Majestic) : Noaptea păcăle
lilor — 19,30.
e Teatrul satiric muzical „C. Tă~ 
nase“ (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul 
— 19.30.
• Teatrul ,ilon VasHescu** : Fire 
de poet — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română4* : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt; Pufușor și Mus
tăcioară •— 10.
• Teatru] „Țăndărică4* : Fata ba
bei și fata moșneagului *- 17.30.
• Circul București : Invitație 1» 
circ — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Conversații clasice — 19,30.

(Urmare din pag. I)dunăre populară ținută, în 12 noiembrie, la Vidra, participanții au strigat în cor : „Trăiască unirea tuturor românilor !“ Valul de entuziasm pentru unire cuprinsese toate satele. Un martor ocular consemna : „însuflețirea în popor pentru Unirea cu România este mare pînă la exaltare". Se poate afirma că masele largi ale oamenilor muncii de la sate au exercitat o puternică și continuă presiune, cu neputință de ignorat, în vederea înfăptuirii Unirii.
Contribuția hotârîtâ a 

proletariatului. In le în care, în Transilvania, forțele de producție, respectiv industria, cunoscuseră o creștere mai accentuată și, pe această bază, se dezvoltase și proletariatul, clasa muncitoare s-a afirmat ca o forță activă a luptei pentru emancipare și unitate națională, vădindu-și puternic rolul de clasă socială înaintată. în 1916 și 1917 s-au înregistrat mari mișcări în rîndul minerilor din Valea Jiului, în care revendicările economice s-au împletit strîns cu ceie politice. în februarie 1918. muncitorii din Arad. Timișoara, Cluj, Oradea au participat la o amplă grevă generală care a lovit greu aprovizionarea cu muniții și hrană a frontului habsburgic. Atașamentul clasei muncitoare față de cauza unității și-a găsit o vie expresie în poziția adoptată de Partidul ■ Social-Democrat care, în pofida unor confuzii și neclarități politico-ideolo- gice ce se manifestau în rîndurile sale, s-a pronunțat ferm și a acționat nemijlocit pentru înfăptuirea Unirii. încurajați de victoria revoluției socialiste din Rusia, socialiștii transilvăneni au fost sufletul consiliilor muncitorești care au preluat în multe centre controlul asupra întreprinderilor. La propunerea socialiștilor, ea rezultat al înțelegerilor convenite între Partidul Social-Democrat și Partidul Național Român, s-a constituit la sfîrșitul lunii octombrie 1918 — pe baza reprezentării egale a fiecărui partid — Consiliul Național Român Central, organ suprem și singurul for politic legitim al românilor de peste Carpați.Este, de asemenea, binecunoscut, rolul de seamă pe care l-au jucat, in lupta pentru unitate și emancipare națională, personalități ale vieții culturale din întreaga țară. în genere, intelectualitatea, animată de fierbinți simțăminte patriotice, a adus o contribuție de mare importanță la pregătirea și înfăptuirea actului istoric de la 1 decembrie 1918, ținînd mereu trează în conștiința maselor ideea unității și însuflețindu-le în acțiunile pentru împlinirea mărețului ideal. Poeți — de la Andrei Mureșanu pînȘ la Coșbuc, Vlahuță sau Goga — au întreținut mereu a- prinsă flacăra luptei pentru unitate și neatîmare. Să ne amintim, de pildă, că versurile de o suavă frumusețe și de o nestinsă speranță „Ce-ți doresc eu tie, dulce Românie" au apărut în „Familia" lui Iosif Vulcan, la Oradea, în 1867, tocmai cînd prin încheierea pactului dualist se înăs-

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a vorbit, marți seara, la posturile noastre de radio și televiziune.
★în sălile Muzeului de artă din Cluj-Napoca s-a deschis marți la amiază o expoziție de sculptură și grafică, din R.D. Germană, care în cursul lunii octombrie a fost prezentată la București.
★Marți dimineață au început la Universitatea din București lucrările colocviului cu tema „Revoluția de la 1848 din România, oglindită în limba, literatura și cultura secolului al XIX-lea“.Timp de trei zile vor prezenta referate pe această temă cadre didactice și specialiști de la Universitățile din București și „Karl Marx" din Leipzig, precum și de la Academia Germană de știință din Berlin.
★A sosit In Capitală Mario Silva Concha, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Chile în Republica Socialistă România.
★Marți după-amiază, la sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale a avut loc o masă rotundă, prilej cu care prof. dr. Julio Brado Vallejo, rector al Institutului de drept internațional al Universității din Quito, Ecuador, a prezentat o expunere pe tema „Locul și rolul Americii Latine in sistemul relațiilor internaționale".Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, profesori universitari, cercetători, numeroși studenți.Au fost prezenți, de asemenea, Gonzalo Paredes Crespo, ministru însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Ecuador la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 7 NOIEMBRIE 1978Extragerea I: 10 2 59 63 14 31 50 23 33 70 9 56Extragerea a Il-a: 26 18 60 36 41 44 7 87 32 15 75 46Extragerea a IlI-a: 84 32 85 9 59 89Extragerea a IV-a: 6 70 86 21 13 81Extragerea a V-a: 53 29 2 28 37 83Fond total de cîștiguri: 1 144 289 lei

prea oprimarea naționalităților din cadrul Imperiului habsburgic. Numeroși Învățători, profesori, scriitori, publiciști, avocați, preoți au fost membri activi ai consiliilor și gărzilor naționale, au participat la pregătirea adunării de la Alba Iulia.Conducătorii Partidului Național, alțl fruntași politici s-au pronunțat și ei pentru unire, deși asupra conduitei lor politice și-au pus amprenta și interesele proprii de clasă ; limitele poziției lor aveau să apari șl mai evident în perioada ce a urmai unirii, prin promovarea unei politici menite să întărească dominația claselor exploatatoare.
Alături în lupta de elibe* 

rare, fără deosebire de na*
ționalitate. în valul luptelor revoluționare din octombrie—noiembrie

Adunări festive consacrate
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din OctombrieCu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la clubul întreprinderii „Semănătoarea" din București, la întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava, la întreprinderea metalurgică pentru metale neferoase din Baia Mare și la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Satu Mare au fost organizate, marți dțxpă-amia- ză. adunări festive, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai consiliilor județene ale A.R.L.U.S., oameni ai muncii din întreprinderi și instituții. ,în cadrul adunărilor au luat cuvîn- tul : la „Semănătoarea" — Virgil Ac- tarian, directorul general al întreprinderii, și A. N. Șibanov, reprezentant comercial al Uniunii Sovietice In tara noastră ; la Suceava — Paul Socaciu. secretar al comitetului municipal de partid, și V. A, Mokșin, consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București ; la Baia Mare — loan Re- tegan, secretar al comitetului județean de partid, și A. A. Luzghin, locțiitor al reprezentantului comercial al Uniunii Sovietice la București; la Satu Mare — Silvia Ceuca, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă, președintele Consiliului județean al A.R.L.U.S., și V. A. Piliaev, șeful Agenției flotei maritime.Vorbitorii au relevat însemnătatea deosebită a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a reprezentat un moment de cotitură în istoria între

t V
PROGRAMUL 1

>,00 Teleșcoală
10.00 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat de județul Vaslui
11,13 Melodii populare românești

In jurul orei 11,30 — Transmi
siune directa : Ceremonia sosirii 
președintelui federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Klrchachlăger, 
împreună cu doamna Herma 
KirchschlSger

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Curs de limbă germană 
17,00 Din țările socialiste 
17,10 Muzica în imagini
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 Invățămînt-educație. Societățile 

științifice ale elevilor
18,20 Telecronica pentru pionieri
18.40 Festivalul „Cintarea României".

de masele cele mai largi de la orașe 
și de la sate, in adunări deschise, iar 
mandatele — așa-zisele „credenționa- le“ prin care aceștia erau împuterniciți 
„a contribui cu votul lor la deci
derea asupra sorții viitoare a nea
mului românesc din Transilvania" (ctifti se arăta în cel al organizației Partidului Social-Democrat din Deva) sau „a declara sfint și solemn că noi toți vrem înfăptuirea 
marelui ideal național român, adică 
unirea intr-un singur stat național" (cum arătau locuitorii comunei Les- 
nie — Hunedoara) — purtau zeci și 
sute si mii de semnături.Cu aceste gînduri și sentimente, masele populare s-au revărsat spre Alba Iulia, in ajunul acelui memorabil 1 decembrie 1918, ca torentele și ca rîurile, ca vinturile primăverii care topesc nămeții grei ai nedreptății sociale și naționale. Și peste 100 000 de

„Unireanațiuneaa tăcut-o!“
1918 s-au Încadrat șl oamenii muncii aparținind naționalităților conlocuitoare. Împreună, țăranii români și maghiari au atacat conacele și castelele marilor stăpînitori de pă- mînturi și nu o dată au împărțit în comun in acele zile „averile cele rău agonisite" ale acestora. împreună români, maghiari și germani au alungat de la sate primari, notari, jandarmi care reprezentau in ochii lor vechiul regim de opresiune și inechitate socială. Muncitori maghiari șl germani au făcut parte, alături de cei români, din consiliile muncitorești. Populația de alte naționalități și-a constituit, de asemenea, consilii și gărzi naționale proprii care, în nu puține locuri, au activat intr-o strînsă conlucrare cu organele similare române. De altfel, solidaritatea naționalităților conlocuitoare cu lupta poporului român pentru libertate și unitate națională avea să-și găsească o vie expresie, după înfăptuirea Unirii, în acceptarea clară a istoricului act de la Alba Iulia de către cercurile democratice ale populației maghiare și secuiești, in exprimarea limpede a hotărîrilor de adeziune ale adunării naționale a sașilor din Transilvania (ianuarie 1919) și congresului șvabilor din Banat (august Î919). „Numai unirea cu România — se spunea în documentele acestui congres — va putea să ofere garanțiile suficiente pentru existența și progresul nostru".

La Alba Iulia — votul și
opțiunea definitivă a mase*
lor populare. Rolul decisiv al poporului în înfăptuirea Unirii apare cît se poate de pregnant și în pregătirea și desfășurarea marii adunări naționale de la Alba Iulia, convocată de Consiliul Național Român. Dupăcum bine se știe, participanții la »- 
ceastă istorică adunare au fost aleși

reprezentanți ai tuturor satelor și 
orașelor transilvane au stat întru 
sprijinirea istoricei Rezoluții care a 
proclamat Unirea Transilvaniei cu 
România. A fost o demonstrație uriașă, o concluzie a istoriei de multe secole de luptă și jertfe pentru unitate și independență. Pe bună dreptate, in acele clipe de mare bucurie națională, N. Iorga scria: „Omagiul 
recunoștinței noastre să se indrepte 
azi către poporul acesta întreg de 
oriunde și din toate veacurile, mar
tir și erou".Rolul maselor în înfăptuirea Unirii și-a găsit expresie și in faptul că 
aceeași Rezoluție adoptată de Adu
narea de la Alba Iulia consemna re
vendicări ale acestor^ cu caracter 
profund democratic, precum reforma agrară radicală, vot obștesc, direct, egal și secret, deplina libertate națională pentru toate naționalitățile conlocuitoare, drepturi pentru muncitori.

Năzuințele de libertate și 
dreptate socială ale po
porului și-au găsit împlini
re prin victoria socialismu
lui. încheind procesul de făurire a statului național unitar, actul de la 1 decembrie 1918 a avut profunde consecințe pozitive asupra dezvoltării țării, a deschis noi perspective pentru progresul economic, politic, social, cultural. Datorită însă faptului că la cîrma țării s-au aflat în continuare burghezia și moșierimea, marile probleme ale vieții sociale nu au putut fi rezolvate, idealurile și aspirațiile profunde ale maselor nu și-au găsit împlinire în anii ce au urmat. Astfel, clasele exploatatoare nu numai că nu au trecut la „înfăptuirea desă- 
virșită a unui regim curat democratic 
pe toate terenurile vieții politice" — așa cum se cerea in rezoluția de la

• BACTERII - FA- 
BRICANTE DE HIDRO
GEN. Microbiologii sovietici studiază Însușirea unor bacterii de a descompune apa in părțile sale componente, respectiv oxigen și hidrogen. Cercetătorii au constatat că aceste bacterii trăiesc și „lucrează" normal și in condiții de laborator, singura lor „pretenție" fiind aceea de a dispune de suficientă lumină. Experții speră să se poată folosi de aceste microorganisme pentru a obține mari cantități de hidrogen în scopuri practice, în U.R.S.S. există, de altfel, o largă experiență In folosirea microorganismelor în asemenea scopuri. Astfel, bacteriile care se hrănesc cu metan, descoperite de cîtva timp de oamenii de știință

sovietici, sînt utilizate pentru purificarea aerului din mine.
• RUGINĂ... ANTI- 

COROZIVA. Specialiștii bulgari au propus utilizarea ruginii pentru a preveni... coroziunea construcțiilor metalice. Un aliaj elaborat în Bulgaria formează pe metal un strat superficial de rugină ; acest „blindaj" nu permite evoluția procesului de coroziune în adînci- me. Pelicula este atît de trainică. incit construcțiile metalice astfel protejate nu mai trebuie vopsite.
• GROENLANDA: 

BĂUTURI ALCOOLICE 
PE CARTELĂ. Craisiî'u! «»- sultativ din Groenlanda (Lands-

raad) a aprobat recent decizia de a impune restricții severe la consumul de băuturi alcoolice, în condițiile în care unul din fiecare 10 decese înregistrate în această mare regiune insulară se datorează consumului excesiv de alcool. începînd de la 1 ianuarie anul viitor, locuitorii de vîrstă adultă vor primi în fiecare lună o cartelă cu 72 de puncte valabile pentru cumpărături în magazine și comenzi în restaurante. Pentru o bere va fi nevoie de un punct, pentru o sticlă de vin — 6, iar pentru una de whiski sau coniac — 24. Punctele nu vor putea fi utilizate decît pe luna respectivă și de către titularul cartelei. Cu alte cuvinte, ele nu vor putea fi nici stocate, nici revîndute. Se speră că prin a-

ceste mășuri consumul de alcool se va reduce, diminuindu-se în proporție corespunzătoare și mortalitatea provocată de acesta.
• AUR DIN APELE 

REZIDUALE. La Institutul pentru materii prime anorganice din Kutna Hora (Cehoslovacia) a fost creată o instalație specială cu ajutorul căreia se poate recupera aurul din apele reziduale provenite în urma proceselor de galvanizare. Instalația a fost testată la uzinele electrotehnice Tesla din Jihlava, unde în cursul unui an au fost recuperate mai bine de 17 kg

din acest metal prețios. Ca urmare a bunelor rezultate, tehnologia urmează să fie extinsă și in alte uzine.
• CONSTRUCȚIA DE 

METROURI IN AMERICA 
LATINĂ. Marile metropole ale Americii Latine sînt Ir? continuă expansiune : orașe ca Ciudad de Mexico, Sao Paolo, Buenos Aires și Rio de Janeiro tși vor dubla în scurt timp, apreciază demografii, numărul de locuitori. Odată cu explozia demografică, sporesc și problemele legate de transport. Specialiștii consideră că

aceste probleme vor pute* fi rezolvate doar prin construirea de metrouri. Pînă în prezent, în întreaga Americă Latină nu exista decît un singur metrou inaugurat în 1913 la Buenos Aires. în curînd urmează a începe lucrările de construcție la metrourile de la Sao Paolo șl Rio de Janeiro, orașe în care circulația a luat forme haotice. De asemenea, la Ciudad de Mexico și Caracas sînt In curs de finalizare proiectele unor linii de metrou.
• „IHTIOTEST". Un nou sistem automat de alertă împotriva eventualelor poluări ale apei potabile a intrat în funcțiune pentru localitățile situate în amonte de Paris. Denumit „Ihtiotest" sistemul se bazează pe capacitatea de detec

gii omeniri, mareînd trecerea la construirea societății socialiste și constituind, în același timp, un exemplu viu în lupta popoarelor pentru libertate socială și independență națională. Ei au relevat apoi marile succese obținute de poporul român și de popoarele sovietice în ampla operă de construire a socialismului, progresele rapide înregistrate in dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei șl tehnicii, în perfecționarea învățămîn- tului, succesele remarcabile ce încununează eforturile depuse în scopul înfloririi vieții cultural-artistice, creșterii continue a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Cei care au luat cuvintul au evidențiat evoluția ascendentă a tradiționalelor relații de prietenie statornicite între cele două țâri vecine, fapt ce-și găsește expresie concludentă în intensificarea colaborării și cooperării economice și tehnico-știin- țifice, în sporirea volumului schimburilor comerciale, în întărirea legăturilor culturale, artistice și în alta domenii de activitate.Vorbitorii au subliniat, în acest context, importanta decisivă a întîl- nirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, pentru a- dîncirea conlucrării pe multiple planuri între P.C.R. și P.C.U.S., Intre România și U.R.S.S., ceea ce corespunde aspirațiilor ambelor popoare, cauzei generale a socialismului șl păcii în lume. (Agerpres)
Zilele culturii la Reșița — Octom
brie 1978

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei în economia 
20,05 Noi, femeile 1
20,35 Publicitate
20,40 Telecinemateca. „Privește dincolo 

de tine". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane.

M,2i) Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL S
19.30 Telejurnal
19,50 Desene animate
20.15 studio T ’78, Tinerii In creația 

tehnico-ștlințlfică
20,40 Treptele afirmării. Pianista Ma

riana Stark și violonista Denis* 
Răgălie. La plan Simona Botei

21,10 Telex
21.15 Muzică ușoară
21.30 Scriitorul și epoca sa. Acad. lorgu 

Iordan
22,00 închiderea programului

Alba Iulia — dar au folosit Unirea pentru a-și consolida dominația de clasă. Reformele înfăptuite în perioada imediat următoare Unirii sub presiunea maselor — reforma agrară, reforma electorală — au avut un caracter limitat, ciuntit, iar în anii imediat următori au fost in bună parte anulate prin tot felul de legi și măsuri cu caracter antipopular. Intensificarea exploatării și asupririi maselor muncitoare, restrîngerea continuă a drepturilor și libertăților democratice, reprimarea singeroasă a luptei clasei muncitoare și a forțelor democratice — așa cum s-a întîmpiat chiar in zilele imediat următoare Unirii, la 13 decembrie 1918, și de atîtea alte ori mai tîrziu — s-au afirmat ca trăsături de bază ale guvernării bur- ghezo-moșierești. Totodată, politica claselor dominante, de vînzare a bogățiilor naționale monopolurilor străine, de subordonare a țării puterilor imperialiste a adus grave știrbiri independentei și suveranității de stat, a frinat dezvoltarea economi co-socia- lă. România a continuat, pînă la sfir- șitul celui de-al doilea război mondial, să rămînă o țară înapoiată din punct de vedere economic, cu un nivel de trai scăzut al maselor muncitoare.Misiunea istorică de a călăuzi poporul muncitor în lupta pentru răsturnarea domniei claselor exploatatoare și transformarea revoluționară a societății i-a revenit Partidului Comunist Român, fidel exponent al intereselor fundamentale ale maselor largi. Așa cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la recenta plenară a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, „ceea ce n-a reali
zat și nu putea realiza regimul bnr- 
ghezo-moșieresc s-a realizat odată 
cu înfăptuirea insurecției național* 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te, cu trecerea la revoluția democra
tică și apoi socialistă, cu cucerirea 
puterii politice de către masele largi 
populare".La a 60-a aniversare a Unirii, România înfățișează imaginea unei țări cu adevărat libere și independente, în care poporul muncitor, eliberat de orice exploatare și asuprire, deținînd întreaga putere în mîinile sale, este stăpîn deplin al propriilor destine, își făurește viața nouă așa cum dorește. Soluționarea justă, pe baza politicii principiale a partidului, a problemei naționale a asigurat desființarea oricărei discriminări de ordin național, deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate — egalitate continuu consolidată prin dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării. Statul național unitar român este astăzi patria comună a tuturor fiilor acestui pămînt.Angajarea plenară, cu întreaga energie și pricepere în realizarea mărețelor perspective deschise de Programul partidului, de hotărîrlle Congresului al XI-Iea și ale Conferinței Naționale, munca exemplară, în strînsă unitate, pentru înflorirea patriei, iată cea mai înaltă cinstire ce o putem aduce celor care prin luptă șl jertfa lor au pus temelii de nezdruncinat edificiului statal al României contemporane.

tare remarcabilă a anumitor pești, cum ar fi păstrăvii, a substanțelor poluante, combinată cu folosirea unor mijloace electronice moderne. Instalat la 5 km. în amont de bazinele filtrante, aparatul comportă patru canale paralele cu probe de apă potabilă ; în aceste canale se produc, pe cale artificială, curent! pentru a se crea condiții de mediu analoage celor care sînt familiare păstrăvilor. în fiecare canal, un păstrăv înoată contra curentului. Dacă proba de apă conține fie și cea mai mică cantitate de poluant chimic, păstrăvul se lasă pe fundul canalului, mișcările sale fiind detectate printr-o celulă fotoelectrlcă ultrasensibilă ce transmite impulsuri unui tablou de control. Dacă Impulsurile durează mai mult de 5 secunde.

se lansează alarma, pompare* de apă din Sena fiind deindatâ oprită.
• ALGELE ALBAS

TRE - IN AGRICUL
TURĂ. Folosirea algelor albastre ca element constitutiv al îngrășămintelor s-a dovedit foarte eficientă, îndeosebi la culturile de orez din India. Primele experimente de folosire a acestui gen de îngrășămînt au început în 1977. Ca urmare a bunelor rezultate, întrebuințarea în acest scop a algelor a fost extinsă pe scară largă. Tehnologia de folosire a algelor ca îngrășămînt a fost pusă la punct la Institutul de cercetări agrare din New Delhi, care examinează în prezent posibilitatea folosirii algelor ca nutreț pentru vite și păsări.
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„Aștept cu mult interes vizita in România, 
convorbirile cu președintele Nicolae Ceaușescu"

Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la formarea
statului național unitar român

A 61-a aniversare a Marii Revoluții

Declarația făcută de președintele federal al Austriei, 
dr. Rudolf Kirchschlăger, unei delegații de ziariști romani

Aștept cu multă plăcere ți mare 
interes vizita de stat In Romănia. 
Aceasta din diferite motive. Rela
țiile dintre Romănia ți Austria t-au 
dezvoltat in mod pozitiv In decursul 
ultimelor două decenii ți In special 
In ultimii zece ani. De ambele părți 
există o reală abordare prietenească 
a problemelor care preocupă lumea 
de azi. Avem o colaborare econo
mică ce a atins deja un nivel inalt, 
dar care, desigur, poate fi dezvol
tată In continuare, ca de altfel 
totul in viață. Același lucru este 
valabil ți pentru schimburile cul
turale. Există deja un schimb 
cultural intens, dar acesta mai 
poate fi extins.

Cu interes deosebit aștept, desi
gur, schimbul de idei cu președin
tele Nicolae Ceaușescu. Noi am 
participat cu intenții asemănătoare 
la pregătirea și desfășurarea Con
ferinței de la Helsinki, ca ți a 
reuniunii de la Belgrad. Țările 
noastre tint foarte interesate Intr-o

evoluție pașnică In toate părțile 
lumii, pentru ci știm că orice stare 
de tensiune care apare undeva In 
lume are consecințe, in special, pen
tru statele mai mici. Avem, tot
odată, ți interesul ca marile puteri 
să se ințeleagă bine, să găsească 
împreună o cale comună a discu
țiilor, a tratativelor.

Cred că vizita mea In Romănia și 
schimbul de idei pe care II voi avea 
cu acest prilej cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor contribui la 
mai buna înțelegere reciprocă. Mă 
bucur, de asemenea, ci voi putea 
transmite personal poporului 
romăn, cu această ocazie, salutări 
cordiale și urări sincere de succes 
atit din partea mea, cit fi din 
partea poporului austriac.

Austria este foarte interesată in
tr-o continuare a procesului de des
tindere, pentru că tocmai statele 
mai mici, așa cum este Austria, 
urmind permanenta neutralitate, 
pot contribui considerabil mai mult 
la procesul de destindere, pentru

ca lumea noastră ti devină mai 
umană, pentru ca mizeria, foame
tea si dispară din lume. Din acest 
motiv sintem ți foarte interesați să 
se pună capăt înarmărilor, ca de la 
încetarea cursei înarmărilor să se 
poată trece treptat ți la o dezarma
re efectivă.

Sintem perfect conțtienți de 
faptul că nu poate fi vorba de 
dezarmare fără o încredere re
ciprocă Intre state. Consider, de 
aceea, cd una din sarcinile prin
cipale ce revine unui stat care 
are mărimea, funcția ți poziția 
internațională a Austriei este aceea 
de a participa la adoptarea măsuri
lor menite să creeze încrederea re
ciprocă intre state. Și numai dacă 
reuțtm să creăm această încredere 
ți anume o încredere fundamentată 
pe fapte, vom reuși să ajungem fi 
la dezarmare, atit de necesară 
umanității. De aceea, politica re
publicii noastre, Austria, este pu
ternic concentrată asupra acestor 
măsuri generatoare de încredere.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres). — în cadrul acțiunilor dedicate Împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național unitar român, la Centrul de studii științifice șl tehnologice din cadrul Institutului politehnic din Mexic a fost inaugurat un ciclu de activități politice, culturale șl turistice. Cu acest prilej, au vorbit despre semnificațiile evenimentului Rosalio Juarez Lozoya,

directorul centrului „Lazaro Cardenas", șl ambasadorul României In Mexic, Dumitru Mihail.
A fost deschisă, totodată, o expoziție de carte românească. In cadrul căreia slnt prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrări apărute In Mexic despre viața și personalitatea șefului statului român, manuale de Istorie și literatură română.

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii 
din Moscova

Dezvoltarea cooperării economice și tehnice UNESCO
între România și Burundi Propunere româneascăBUJUMBURA 7 (Agerpres). — La Bujumbura s-au încheiat lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-bu- rundeze de cooperare economică ți tehnică. A fost examinat stadiul relațiilor economice bilaterale și s-au convenit măsuri concrete pentru dezvoltarea și diversificarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării în domeniul geologic, minier, industrial, energetic, agroindustrial, transporturilor și în alta domenii.

Părțile au constatat cu satisfacție rezultatele fructuoase obținute în desfășurarea programului de activitate al societății mixte „Somiburom" în domeniul minier și industrial șl societății „Agriburom" în domeniul agricol.La încheierea sesiunii, șefii celor două delegații, Gheorghe Dpbra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului șl geologiei, și Gaspard Emery Karenzo, ministrul minelor și geologiei din Burundi, au semnat un protocol.
Negocierile tripartite de la WashingtonWASHINGTON 7 (Agerpres). — Negocierile tripartite ce se desfășoară la Washington în vederea încheierii unui tratat de pace egip- teano-israelian au continuat luni după-amiază printr-o nouă rundă de întrevederi separate ale secretarului de stat american, Cyrus Vance, cu șeful delegației egiptene. Ramai Hassan Aii, și cu cel al delegației israeliene, Moshe Dayan. După cum a indicat purtătorul de cuvint oficial, George Sherman, în cadrul întrevederilor au fost trecute în revistă progresele realizate la sfîrșitul săptă- mînii trecute în cursul convorbirilor neoficiale dintre delegațiile egipteană și ișraeliană. Sherman a reafirmat că negocierile, care au început la 12 octombrie, nu au un termen limită, dar delegațiile doresc ca tratatul să fie încheiat cît mai curînd posibil. El a precizat, totodată, că negociatorii se află „foarte aproape" de încheierea anexei militare la

tratat, dar că problema petrolului din Sinai rămîne nerezolvată. Purtătorul de cuvint a precizat că proiectul de tratat, care va fi precedat de o introducere, va avea nouă clauze și trei anexe — prima în problemele militare, a doua referitoare la căile de normalizare a relațiilor dintre Egipt și Israel odată cu încheierea tratatului, iar a treia conținînd hărți.TEL AVIV 7 (Agerpres). — Comisia interministerială ișraeliană însărcinată cu finanțarea consolidării implantărilor din Cisiordania șl de pe colinele Golan a aprobat luni un buget în valoare de 600 milioane lire. Din această sumă urmează a fi finanțată imediat construcția a S60 locuințe în Cisiordania și a 230 în Golan. De asemenea, 60 de milioane de lire slnt alocate terminării unei căi de comunicații în partea de nord 
a Cisiordaniei.

privind dezvoltarea 
colaborării interbalcanicePARIS 7 (Agerpres). — In comisia pentru științe exacte și naturale a celei de-a XX-a Conferințe Generale a UNESCO au continuat dezbaterile asupra modalităților de a se ajunge la o mai bună înțelegere a naturii, asupra rolului științei și tehnologiei în societate.în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre a subliniat interesul pe care România îl manifestă față de activitățile de cooperare ale UNESCO, atît pe plan regional cit și subregional, in domeniul științelor exacte, în special al seismologiei. Acest interes — a subliniat vorbitorul — este demonstrat de numeroasele acțiuni ale UNESCO, organizate In ultimul timp în Romănia, precum și de faptul că partea română a prezentat un proiect de rezoluție privind cooperarea în regiunea Balcanilor în domeniul seismologiei și contribuția pe care UNESCO trebuie să o aducă la promovarea și consolidarea acestei cooperări.Proiectul de rezoluție prezentat de țara noastră subliniază necesitatea colaborării balcanice în domeniul seismologiei, contribuția P.N.U.D. și UNESCO la studierea seismicității acestei regiuni și la elaborarea de măsuri de protecție împotriva consecințelor cutremurelor de pămlnt.în intervențiile lor, reprezentanții unui mare număr de țări, printre care Bulgaria, Iugoslavia, Turcia,

Reuniune extrdordinarâ a reprezentanților țărilor 
nealiniate la O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).— La Națiunile Unite a avut loc o reuniune extraordinară a reprezentanților țărilor nealiniate consacrată examinării situației din Africa australă.

Continuarea ocupării Ilegale a Na
mibiei de regimul rasist din R.S.A.— se arată Intr-un comunicat publicat Ia Încheierea reuniunii — con
stituie un act agresiv nu numai îm
potriva poporului namibian, ci și Îm
potriva tuturor popoarelor șl statelor 
africane independente și implică, in 
consecință, o amenințare la adresa 
păcii și securității internaționale șl 
este o sfidare la adresa O.N.U. în document sînt condamnate acțiunile represive ale regimului de la Pretoria împotriva poporului namibian

regimului de la Sa-cheamă toate țările economice, comercia- de altă natură cu re-

șl Organizației poporului din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.).Așa-numita „reglementara Internă" din Rhodesia este calificată de comunicat ca o acțiune Îndreptată spre Întărirea puterii militare, economice și politice a lisbury.Comunicatul care au relații le, militare eigimurile rasiste din Africa australă să Îndeplinească prevederile rezoluțiilor Adunării Generale șl Consiliului de Securitate privind Încetarea acestor relații. De asemenea, este sprijinită chemarea statelor africane referitoare la aplicarea de sancțiuni atotcuprinzătoare față de regimurile rasiste din sudul Africii.
Potrivit postului de radio Luanda

Guvernul de la Pretoria pregătește o intervenție
militară împotriva AngoleiLUANDA 7 (Agerpres). — într-un comunicat al Ministerului Apărării 

al R. P. Angola, difuzat de postul de radio Luanda și reluat de agenția T.A.S.S., se precizează că regimul rasist sud-african pregătește o agresiune Împotriva R. P. Angola.Sub pretextul „neutralizării" luptei drepte de eliberare a patrioțllor Organizației Poporului din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.) — se subliniază in document — guvernul de la Pretoria a elaborat un plan de agresiune asupra unor zone angoleze, vizlnd distrugerea celor mai impor-

tante obiective economice (1 destabilizarea economiei țării.Comunicatul Ministerului Apărării precizează ’ că sub amenințarea unei iminențe agresiuni inamice se află nu numai orașele din partea de sud a țării, ci și capitala — Luanda.Din ordinul comandantului suprem al forțelor armate, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii și al Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, In toate zonele țării amenințate de intervenția militară a R.S.A. a fost decretată stare de urgență șl s-au Instituit restricții de circulație, informează agenția T.A.S.S.

Întrevederi vest-germano - lordanieneBONN 7 (Agerpres). — în cadrul întrevederii avute la Bonn cu președintele Walter Scheel, regele Hussein al Iordaniei a subliniat „necesitatea unei soluționări pe baza consensului în Orientul Mijlociu, care să cuprindă toate țările arabe" — a declarat un purtător de cuvînt al președinției vest-germane.La rîndul său, președintele R.F. Germania, Walter Scheel, a afirmat că „negocierile care decurg din reuniunea de la Camp David constituie un pas înainte într-o direcție bună".Suveranul hașemit a conferit, de asemenea, cu cancelarul Helmut Schmidt, cu ministrul de externe, Hans-Dietrich Genscher, și cu liderul U.C.D., Helmut KohL

Convorbirile au fost consacrate a- nalizării evoluției situației din Orientul Mijlociu, precum și relațiilor bilaterale.
Italia, Mexic, Brazilia, Volta Superioară, Japonia, Franța, U.R.S.S., S.U.A., s-au pronunțat în favoarea proiectului de rezoluție românesc — subliniind utilitatea unei cooperări permanente între UNESCO și țările din zonă în domeniul seismologiei.

Normele de drept internațional să răspundă 
aspirațiilor de progres ale tuturor popoarelor

Din Inițiativa 
Partidului Muncii, 
ca șl a unul numâr 
do organizații sin
dicale, la Berna 
(Elveția) a avut loc 
o demonstrație ca
re a pus, încâ o 
datâ, în evidențâ 
situația tragică a 
muncitorilor emi
granți din țările 
Europei occidenta
le, privați de ele
mentare drepturi. A 
fost adoptatâ o re
zoluție prin care 
se cere ca acești 
muncitori sd se 
bucure de condiții 
minime de secu
ritate sociald.NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). De la trimisul special. — Luînd cuvintul în Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a 

O.N.U. pe marginea raportului Comisiei de drept internațional, reprezentantul român a subliniat că, in concepția țării noastre, se impune îmbunătățirea normelor de drept in-

ternațional. adoptarea de noi principii privind relațțile internaționale, corespunzător cerințelor conviețuirii popoarelor pe bază de deplină egalitate și respect mutual, ale asigurării progresului fiecărei națiuni in concordanță cu dorința și aspirațiile sale legitime, ale edificării unei păci trainice.
LA SESIUNEA 0. N. U.. LARG CONSENS ASUPRA UNEI CERINȚE FUNDAMENTALE

Soluționarea problemelor internaționale 
impune creșterea rolului O.N.U.însăși desfășurarea actualei sesiuni a Adunării Generale, pe a cărei ordine de zi sînt înscrise puncte atît de importante cum ar fi cele privind de- dezarmarea, lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, eradicarea ultimelor rămășițe ale colonialismului, soluționarea pe cale pașnică a conflictelor — demonstrează incă o dată și deosebit de elocvent faptul că Organizația Națiunilor Unite constituie forul cel mai larg și cadrul cel mai adecvat pentru abordarea și soluționarea problemelor cardinale ale lumii de azi, cu participarea, pe baze egale, a tuturor statelor.în aceste condiții, apare și mai pregnantă însemnătatea inițiativei românești, sprijinită de numeroase alte state, privind CREȘTEREA ȘI ÎNTĂRIREA ROLULUI O.N.U. ÎN ÎNTREAGA VIAȚA POLITICĂ MONDIALA, astfel incit organizația să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții misiunea istorică pe care i-au încredințat-o popoarele — aceea de instrument cît mai eficace în vasta operă de edificare a unei lumi a păcii, securității și cooperării.După cutn se știe, pe baza unei soluții propuse de țara noastră, împreună cu un număr de alte țări, a fost creat Comitetul special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului Națiunilor Unite — al cărui raport de activitate a fost discutat cu prioritate în Comitetul juridic al Adunării Generale, timp de aproape două săptămini. La dezbateri au luat parte reprezentanții ai 75 de state, cifră care prin ea însăși subliniază interesul existent față de problema sporirii continue a rolului O.N.U. în viața internațională, perfecționării și creșterii eficienței sale.Atit raportul de activitate al Comi

tetului special, cît și dezbaterile pe marginea acestuia au relevat că in trecut lucrările acestui organism au stagnat, de fapt au bătut pasul pe loc. De aceea, imensa majoritate a vorbitorilor au subliniat necesitatea intensificării activității comitetului, a orientării acestuia cu prioritate spre căutarea căilor de întărire a O.N.U. și a rolului său in relațiile internaționale. Remarcînd că în ultimul timp au și fost obținute unele progrese, reprezentantul Australiei, H. Gilchrist, a subliniat că se impune să se acționeze mai ferm în acest • sens. Este in interesul tuturor popoarelor — au arătat un șir de vorbitori — să se aducă îmbunătățiri substanțiale in ce privește modul de funcționare a O.N.U., democratizarea activității sale. „Comitetul — a spus reprezentantul statului Bangladesh, Shamsul Huda — este în măsură să propună soluții general acceptabile pentru a adapta Națiunile Unite la realitățile lumii de azi. Acționînd pentru democratizarea activității sale, O.N.U. iși va întări rolul ce îi revine în viața internațională, asi- gurînd participarea efectivă a tuturor națiunilor, mari sau mici, sărace sau bogate, dezvoltate sau în curs de dezvoltare".în prezent — au menționat mulțl vorbitori — este deosebit de important să se hotărască prelungirea mandatului Comitetului special și acesta să treacă neîntirziat la o activitate concretă.După opinia unul mare număr de delegați, în condițiile în care tendințele de recurgere la forță reprezintă principalul pericol în viața internațională. un domeniu de stringentă actualitate în care O.N.U. își poate aduce contribuții valoroase este cel privind reglementarea pe cale pașni

că a diferendelor, acesta fiind — după cum a afirmat reprezentantul Suediei, Hans Bjork — „esențial pentru menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale".Delegația țării noastre a prezentat propuneri în problema evaluării instrumentelor aflate la dispoziția O.N.U. în vederea îmbunătățirii și lărgirii procedurilor la care statele să recurgă în cazul ivirii unor divergențe, pentru prevenirea degenerării acestora in conflicte armate. în acest context au fost readuse in atenția forului mondial propunerile făcute de țara noastră de a se încheia un tratat general prin care toate statele să se angajeze să soluționeze orice diferend între ele, indiferent de natura sa, exclusiv prin mijloace pașnice.Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, ar fi deosebit de utilă, după părerea țării noastre și a altor state, crearea unui organism de bune oficii și conciliere, subordonat Adunării Generale, care să aibă un rol activ în prevenirea tensiunilor și conflictelor.în prezent, odată cu încheierea dezbaterilor pe această temă, în Comitet au loc intense consultări pentru elaborarea unui proiect de rezoluție care să întrunească consensul tutur.or țărilor, menit să asigure continuitatea activității comitetului, pe baze constructive, crearea condițiilor pentru ca acesta să treacă neîntîrziat Ia examinarea concretă a’propuneri- lor făcute în direcția soluționării prin mijloace pașnice a diferendelor, la crearea instrumentelor necesare In acest scop.
N. PLOPEANU

Națiunile Unite

Declarațiile noului 
prim-ministru al IranuluiTEHERAN 7 (Agerpres). — Noul cabinet iranian s-a întrunit In prima sa ședință pentru a examina situația din țară și a stabili obiectivele viitoarelor sale acțiuni. După cum informează agenția PARS, ministrul informațiilor și turismului a precizat după ședință că „programul noului cabinet vizează aplicarea corectă a legilor țării în situația actuală, pentru a menține securitatea, a asigura bunăstarea publică și a furniza alimente populației". Pe de altă parte, într-un apel televizat adresat națiunii, noul prim-ministru, generalul Gholam Reza Azhari, a declarat că actualul guvern are ca sarcină restaurarea ordinii și securității pentru toți și lupta împotriva corupției financiare și sociale. „Ne aflăm la conducere in mod provizoriu; de îndată ce ordinea va fi restabilită, vom ceda locul unui guvern civil care va organiza alegeri libere și va acorda toate libertățile". Condamnînd elementele „care au denaturat caracterul just al grevelor ce au avut loc în Iran și al revendicărilor acceptate", noul prim-ministru a subliniat totodată că „orice persoană, orice asociație care acționează în cadrul Constituției va fi respectată, iar părerile sale ascultat?".Noul guvern al Iranului a numit un general ca guvernator al provinciei Khuzestan — centru vital al industriei petroliere iraniene, paralizat de o săptămînă de greva petroliștilor. Iranul deține, după cum se știe, al doilea loc în lume, după Arabia Saudită, Intre țările exportatoare de petrol.La Teheran, magazinele continuă să rămină închise, ca urmare a incidentelor care au avut loc duminică între demonstranți și forțele de ordine. Toate școlile ..au fost închise, pînă la 12 noiembrie, iar traficul rutier s-a redus considerabil din cauza penuriei de carburanți — relatează agenția PARS.Douăsprezece Înalte personalități Iraniene, printre care se află mai mulți foști miniștri, au fost arestate marți în virtutea Legii marțiale — a anunțat agenția PARS, care citează un comunicat oficial.Manuchehr Azmun, fost ministru de stat pentru probleme executive in guvernul iranian, a anunțat crearea unui nou partid politic — „Partidul Unitatea Poporului". Azmun a afirmat că noul partid va fi deschis tuturor celor care luptă pentru interesele națiunii iraniene.

MOSCOVA 7 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : Cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la Moscova, în Piața Roșie, g-au desfășurat, la 7 noiembrie, tradiționala paradă militară și demonstrația oamenilor muncii din capitala sovietică.în tribuna centrală a Mausoleului „V. I. Lenin" se aflau tovarășii Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Aleksei Kosighin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., alți conducători de partid șl de stat sovietici.în tribune erau prezențl veterani 
ai P.C.U.S. și al revoluției, veterani de război, fruntași in producție, oameni de știință și cultură, comandanți militari și cosmonauți sovietici, precum și șefi al misiunilor diplomatice, atașați militari.După ce a trecut în revistă unitățile militare aliniate în Imensa piață, mareșalul Uniunii Sovietice. Dimitri Ustinov, ministrul apărării al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare. Prin

fața tribunelor au defilat, apoi, elevi ai academiilor și școlilor militare superioare, batalioane de gardă, unități ale diferitelor genuri de arme.A urmat demonstrația oamenilor muncii din orașul Moscova : timp de clteva ore, prin marea piață au trecut coloanele sărbătorești ale colectivelor industriale șl șantierelor de construcții, ale reprezentanților organizațiilor economice, instituțiilor științifice, sociale și culturale.
★

Cu același prilej, guvernul U.R.S.S. 
a oferit, la Palatul Congreselor din Kremlin, o recepție. Au participat conducători ai partidului si statului sovietic, comandanți militari, piloți cosmonauți, fruntași In muncă, oameni de știință și cultură, reprezentanți hi organizațiilor obștești șl sovietice.Erau prezențl, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați In Uniunea Sovietică.în toastul său, L. I. Brejnev a adresat oamenilor sovietici felicitări cu prilejul sărbătorii și urări de noi succese în activitatea pentru dezvoltarea economică și socială a țării.

FRANȚA agențiile

a energiei și combustibililorZiarul „Les Echos" informează că planul de economisire a energiei, lansat In 1975 în Franța, a început să dea primele rezultate. în 1977 — scrie ziarul — economiile de petrol s-au cifrat la 14 milioane tone sau 7,5 la sută din consumurile actuale. Pină în 1985, industria franceză va trebui să-și reducă consumurile de energie cu 25 la sută.Cu scopul de Întreprinderilor la 1 octombrie un nou sistem de acorduri de prime In cazul unor investiții în industrie care asigură o reducere a consumului de pentru misită, mește cazul acelor întreprinderi care semnat un contract pe mai mulțl ani pentru economisire de energie, volumul ajutorului financiar poate atinge 25 la sută din totalul investițiilor.Totodată, alte măsuri, cum ar fi reprofilarea Întreprinderilor industriale pe consumul de cărbune sînt stimulate și favorizate.

a stimula interesul pentru economii, de a intrat în vigoare
energie. Potrivit acestuia, fiecare tonă de petrol econo- lntreprlnderea respectivă prl- un ajutor de 400 franci. în au

Situația tragică a muncitorilor emigranți

'„■WsC-.t

fs ’■R

O viguroasă dezvăluire a nocivității sectelor

Ostaticii" obscurantismului»Sectele religioase care proliferează tot mai intens în ultima vreme într-un șir de țări ale lumii occidentale reprezintă o problemă care, prin dimensiunile sale, preocupă în măsură sporită opinia publică din aceste țări. O ilustrare semnificativă a acestor preocupări o constituie și cartea sociologului francez Alain Woodrow, „NOILE SECTE", care, bazindu-se pe o bogată documentație, demontează, segment cu segment, întregul eșafodaj, bazat pe impostură și șarlatanie, al fenomenului obscurantist, subliniind nocivitatea răspîndirii sale, în special în rîndul tineretului.Autorul situează fenomenul proliferării sectelor în „imensul haos 
cultural care zguduie din temelii 
bătrina civilizație Decepția profundă ______lui în fața unei societăți „inca
pabilă să mai ofere răspunsuri la 
întrebările care frămîntă categorii 
largi de tineri", „preponderența 
spiritului mercantil", „nesiguranța 
zilei de miine", exprimată, în primul rînd, prin lipsa unor perspective concrete de realizare pe plan profesional, în condițiile cind diplomei? universitare devin „pașa
poarte spre nicăieri" — sînt aspecte care, în opinia autorului, explică adeziunea celor în cauză la asemenea „erzațuri mistico-ideologice",cum le denumește Woodrow.în căutarea disperată a unei ieșiri, cei ce se lasă ademeniți de cîn- tecul de sirenă al sectelor se pomenesc, pentru a folosi expresia autorului, „intr-un tunel și mai în
tunecos", într-un impas și mai deplin, degringolada lor morală devenind și mai accelerată.într-un limbaj sobru, fără a-și propune să epuizeze toate implicațiile fenomenului, studiul lui Woodrow oferă o serie de date precise în legătură cu activitatea, scopurile și mijloacele folosite de sectele cele mai „en vogue" în momentul de față, fie că este vorba de „moo- 
niști", sectă finanțată de serviciile de spionaj sud-coreene, de „copiii 
domnului", de„scientologi“ sau de alte asemenea organizații cu nume la fel de pompoase sau bizare.Autorul, prin descrierea activității lor cotidiene, denunță caracterul

occidentală". a tineretu-

antiuman al practicilor la care recurg în baza „doctrinelor" lor, supunerea oarbă cerută din partea adep- ților. O................................. ..tehnicii țial al cetările luind amănuntul — surprinzător la prima vedere — că persoanele însărcinate cu această misiune stă- pînesc metodele cele mai moderne ale marketingului. în fond, marketingul constituie o latură indispensabilă a oricărui business ; or„după cum arată autorul, la ora actuală sectele au devenit „unul din busi- 
ness-urile cele mai profitabile".Dincolo de acest element — care ar părea că ține doar de o banală escrocherie — intervin însă aspecte și mai incriminatorii. Pentru manipularea — după bunul plac — a adepților, transformați în adevărați ostatici „sectele practică controlul 
permanent al proceselor mintale, 
provoacă stări de anxietate mala
divă, recurg la torturi psihologice 
și chiar fizice ale tinerilor conver
tiți".Ceea ce deosebește cartea lui Woodrow de alte lucrări similare, scrie intr-o sugestivă prezentare ziarul „LE MONDE", este tocmai evitarea aspectelor de suprafață, a senzaționalismului, cu atît mai convingătoare fiind demascarea întregului arsenal de oprimare spirituală la care recurg sectele.De aici și cererea alarmantă a- dresată tribunalului de mai multe secte, între care cea „scientistă", ca lucrarea să fie imediat retrasă din circulație, atitudine insolentă ce determină ziarul amintit să-și pună întrebarea de ce nu se iau, de fapt, măsuri drastice pentru curmarea abuzurilor de tot felul ale sectelor.Cel mai bun răspuns și-l dă tot cotidianul amintit atunci cînd scrie : „Dovezile pe care le prezin
tă autorul asupra practicilor ilega
le ale sectelor duc la concluzia ine
vitabilă că acestea sint, cel puțin 
in parte, protejate de către toți cei 
care doresc 
angajat din 
și social"...

atenție deosebită se acordă recrutărilor, element esen- activității sectelor, cer- întreprinse de autor dezvă-

ca tineretul să nu fie 
punct de vedere politic

Ioana BĂRBAT

de presă

transmit.

în Uniunea Sovietica BU fost decernate premiile de stat pe 1978. în domeniul științei și tehnicii au fost acordate premii de stat autorilor unor realizări de frunte în industriile radiotehnică, constructoare de aparate, electrotehnică, în construcțiile navale, industriile cărbunelui și gazelor, in metalurgie și industria construcțiilor, precum și în fizică și medicină. Printre laureații premiilor în domeniul literaturii, artei șl arhitecturii se numără scriitorul Anatoli Aleksin, poetul Andrei Voznesensk! și autorii colecției „Biblioteca literaturii universale". Pentru rezultate remarcabile în muncă au fost decernate premii de stat unui număr de 180 de inovatori și fruntași In producție.
cu

0 delegație a P.C. Bulgar, condusă de D. Stanlșev, secretar al C.C. al P.C.B., a efectuat o vizită In Spania, unde a avut convorbiriSantiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania. în cadrul acestor convorbiri, informează agenția B.T.A., s-a arătat că Intre cele două partide există relații de prietenie și solidaritate. Au fost, de asemenea, abordate probleme ale evoluției situației Internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești. Cele două partide și-au exprimat din nou dorința de a-și dezvolta pe viitor relațiile pe baza principiilor înscrise în documentul Conferinței de la Berlin a partidelor comuniste și muncitorești europene.
întrevederi fronco-etlo- 

pîene* Berllanu Bayeh, vicepreședinte al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, a fost primit la Palatul Elysee de președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, căruia i-a remis un mesaj din partea șefului statului etiopian, Mengistu Haile Mariam. Convorbirile dintre președintele francez și interlocutorul său etiopian s-au referit la situația din Cornul Africii, cît și la elementele ce ar putea contribui la instaurarea securității în această zonă.
în sprijinul unității for

țelor de Stînga. Baieswara Rao, secretar general al Consiliului Național al P.C. din India, a declarat c$ numai prin crearea unui front unu. al forțelor de stînga și democratice se pot rezolva problemele care confruntă în prezent India.
Precizări ale P.C. Portu

ghez. Beferindu-se la unele declarații ale premierului Carlos Mota Pinto, care a grevele din Portugalia i „atentat împotriva șomerilor" și s-a pronunțat în favoarea restituirii către marii latifundiari a păminturilor naționalizate, Comisia Politică a C.C. al P.C.P. subliniază că responsabilitatea pentru tensiunea socială din Portugalia revine marelui patronat, care „sabotează și violează drepturile oamenilor mgneii".

desemnat, i calificat drept un

Companie de transnorinri 
navale. Pakistănul Republica Populară Bangladesh au hotărît să înființeze o companie de transporturi navale. Navele acestei companii vor asigura legăturile între Bangladesh, Pakistan și porturile din zona Golfului, precum și între Bangladesh, Pakistan și porturile din Marea Roșie.

După 89 zile de grevă, 
reapariția ziarelor 

newyorkeze
Principalele ziare newyorkeze — 

„New York Times", „New York 
Post" ți „Daily News" — au reapărut 
după o întrerupere de 89 de zile ca 
urmare a grevei tipografilor și ziariș
tilor. Greva a inceput la 9 august, 
cind sindicatele salariaților au cerut 
patronilor majorarea salariilor ți su
plimentarea asigurărilor sociale, pen
tru a se putea face față creșterii 
continue a costului vieții. In urma 
refuzului patronilor 
aceste 
greva, 
„New 
cu un 
oane 
riția.

După o grevă de aproape trei 
s-a realizat un acord intre sindicate 
și patroni, care nu satisface dectt 
parțial revendicările greviștilor. Mulți 
salariați și-au exprimat nemulțumi
rea față de condițiile acestui acord.

de a satisface 
cereri, salariații au declanșat 
principalele ziare, intre care 

York Times" șt „Daily News", 
tiraj total de aproape 3 
exemplare, incetindu-și

mill-
apa-

luni,
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