
» PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

$

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLVIII Nr. 11265 Prima ediție Joi 9 noiembrie 1978 6 PAGINI 30 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul planificării economice

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri dimineața, pe J. L. S. Abbey, ministrul planificării economice din Ghana, care se află în țara noastră cu ocazia desfășurării lucrărilor primei reuniuni a Comisiei mixte româno-ghaneze de rare economică și tehnică.La primire a luat parte Burtică, viceprlm-ministruvernului, ministrul comerțului exte-
coope-Cornel al gu

Un important eveniment in dezvoltarea relațiilor prietenești româno-uustriece,

în interesul reciproc, al cooperării și securității în Europa și în lume

■ B

PREȘEDINTELE AUSTRIEI, RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Mii de bucureșteni au făcut

o călduroasă primire
înaltului oaspete

din Ghana

pri- to- nu- un
rior și cooperării economice internaționale.A fost de fată ambasadorul Ghanel la București. Kwame Addae.Oaspetele a mulțumit pentru mirea acordată și a înmînat varășului Nicolae Ceaușescu, în mele șefului statului Ghana,mesaj de prietenie în care se expri- " mă dorința de a intensifica relațiile de prietenie româno-ghaneze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, un salut cordial șefului statului ghanez, împreună cu cele mai bune urări.In timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor româno-ghaneze, relevîndu-se rolul și importanța deosebită a convorbirilor la nivel înalt dintre cele două țări, a înțelegerilor stabilite cu acest prilej pen-

tru promovarea și extinderea raporturilor de colaborare dintre România și Ghana. In acest context a fost subliniată necesitatea de a se acționa pentru traducerea în viață a acordurilor existente, de a identifica noi căi și posibilități de promovare a colaborării româno-ghaneze, atit în domeniul schimburilor comerciale și economice, cit și al cooperării tehnico- științifice, în folosul celor două popoare, al cauzei înțelegerii și păcii în lume.In acest cadru, au fost evidențiate rolul și importanta actualei sesiuni a Comisiei mixte în stabilirea unor mijloace concrete de cooperare bilaterală, în domenii ce interesează economiile celor două țări, în intensificarea colaborării multilaterale reciproc avantajoase.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească
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La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri dimineață a sosit în Capitală dr. Rudolf Kirchschlăger, președintele federal al Republicii Austria, împreună cu doamna Herma Kirchschlăger, care face o vizită de stat în țara noastră.Actuala întîlnire la nivel înalt dintre șefii de stat ai României și Austriei este menită să deschidă noi perspective dezvoltării bunelor relații româno-austriece, corespunzător dorinței și intereselor ambelor țări și popoare. Ea reprezintă, totodată, o contribuție importantă la cauza păcii, securității laborării în Europa și în lume.Ceremonia sosirii oaspeți a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul salonului oficial se aflau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și președintelui . federal Rudolf Kirchschlăger, încadrate de drapelele de stat ale României și Austriei. Pe mari pancarte erau înscrise, în limbile celor două țări, urările : „Bun venit în Republica Socialistă România Excelenței Sale domnului Rudolf Kirchschlăger, președintele federal al Republicii Austria !“. „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare româno-austriece în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume !“.

și co- întreagaînaltilor

La ora 11,30 aeronava prezidențială cu care a călătorit președintele federal al Republicii Austria a aterizat.La coborîrea din avion, președintele federal Rudolf Kirchschlăger și doamna Herma Kirchschlăger sînt intîmpinați cu cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Cei doi președinți și-au strîns cu căldură mîinile.Cu aceeași cordialitate și-au strîns mîinile tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Herma Kirchschlăger.în întîmpinarea înalților oaspeți austrieci, pe aeroport se aflau, de asemenea, tovarășii Manea Mă- nescu. Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Ion Dincă, Janos Fazekas, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Ion Coman, Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, precum și Ion Avram, Suzana Gâdea, George Homoștean, Constantin Stătescu, Cornel Onescu, membri ai guvernului, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Erau României Groza, șl România,Președintele federal al Republicii Austria este însoțit în vizita sa în țara noastră de dr. Willibald Pahr, ministru federal pentru afacerile externe, dr. Josef Stariba- cher, ministru federal pentru comerț, meșteșuguri și industrie, de alte persoane oficiale.

de față ambasadorul în Austria, Octavian ambasadorul Austriei în Franz Wunderbaldinger.

(Continuare in pag. a III-a)

începerea convorbirilor oficialeLa Palatul Republicii au început miercuri, 8 noiembrie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger.La convorbiri participă :Din partea română — Manea Mănescu, prim-ministru al guvernu-

lui, Cornel Burtică, viceprim-minls- tru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Nicolae Constantin, șeful grupului de consilieri ai președintelui Republicii, Ștefan Bîrlea, directorul cabinetului președintelui Republicii,

Octavian Groza, ambasadorul României la Viena, Romulus Neagu, director în M.A.E., Nicolae Dumitrescu, director în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Din partea austriacă — Willibald Pahr, ministrul federal pentru afa-
DINEU OFICIAL OFERIT

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCUPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, miercuri, un dineu oficial în onoarea președintelui federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger', și a doamnei Herma Kirchschlăger.La dineu au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, Gheorghe

Rădulescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, Vasile Mușat, Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și unități economice, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Au participat dr. Willibald Pahr, dr. Josef Staribacher și celelalte persoane oficiale din Republica Austria care-1 însoțesc pe președintele federal.

Au luat parte, de asemenea, ambasadorul României în Austria și ambasadorul Austriei în România.Au fost intonate Imnurile de stat ale Republicii Austria și Republicii Socialiste România.In timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, au rostit toasturi, urmărite cu atenție și subliniate cu aplauze.

împreună, clădind
prezentul și viitorul

Mă aflu la „Azomureș", în biroul torului. Bărbat venit din părțile Făgărașului într-o toamnă, poate ca de azi, îmbrăcată ceață în orele început, înveselită cet dar sigur către prinz. „Azomureș", mă gîndesc, o posibilă poartă de intrare in lumea schimbărilor pe care toamnele, ca cea de acum, le-au privit c le-au : cerneala în filele multe și se, le-au tamorfozele nebânuite în vecinătatea unduitoare a Mureșului. Directorul de. azi. mă gîndesc, inginerul Do- rel Popa, aproape un adolescent pe atunci, ceva mai repede aruncat în viață și poate de aceea mal doritor să nu se observe cruditatea obrazului abia așezat sub brici, îmbrăcat în bruma a- celei toamne îndepărtate a venirii, o posibilă cheie spre înțelegerea unui drum familiar lui si atîtora din jur.— La venirea noastră In Tg. Mureș, strada Doja, pe ați mers și acum arteră de cir-

direc- tînărzi de cea în de in

de aproape, însemnat cu permanenței ■ de cronică, . spectaculoa- i urmărit me

culație dublă. era drum de țară. In zona combinatului se întindea un cîmp de coceni. Azi, pe această platformă se află complexul industrial care dă singur o producție de două miliarde lei.Solicit în continuare Informații. Un lan de porumb preschimbat în orga fără de margini a chimiei. Imaginea am întîlnit-o în lungul anilor, reluată și amplificată în atîtea vetre de țară, împodobită cu foloasele nenumărate pe care le-a adus cu sine. Ca și aici. Se avea în vedere valorificarea resurselor naturale ale acestei zone geografice. Se urmărea cu perseverentă ridicarea potențialului a- gricol. Se conturau în acest fel perspectivele îmbunătățirii traiului tuturor oamenilor, români, maghiari, germani, ridicării nivelului de civilizație al ținutului, tutelat de șoaptele istoriei încredințate Mureșului și Tîmavelor.— Am plecat drum o mînă demeni șl astăzi sîntem citeva mii. Un colectiv de nădejde, avem ambiția să
iaoa-caredv.,

derăm astfel, capabil să facă mult, să înfăptuiască sarcinile pe care partidul ni le-a încredințat in dezvoltarea industriei chimice. Am plecat de Ia 150 000 tone pe an și am ajuns la două milioane tone pe an.„Azomureș" reprezintă exemplul ales din atîtea posibile. Ca și data de calendar a intrării sale în istorie. Operația poate fi încercată oriunde în o- rașele și satele răs- pîndite de la munte la deal, de la deal spre cîmpii, rostin- du-se într-un tot, parte a acestei țări, bucurîndu-se de binefacerile evului comunist, laolaltă cu țara, cu toți fiii săi. Comparațiile de genul celor făcute la „Azomureș, spuneam, se pot încerca oriunde și poate gător gului, cazul Mureș, apelînd plantate scurgerea sențialul fiecare dată la suprafață cu forța de sugestie. cu puterea de seducție, de convinge-, re dintotdeauna. Pro-

cel mai convin- la nivelul între- întreg numit in de fată județul se pot face la bornele stăruitor în timpului. E- țîșnește de

ne consi- (Continuare 
în pag. a V-a)

Toastul președintelui 
Nicolae CeausescuStimate domnule președinte.Stimată doamnă Kirchschlăger,Doamnelor și domnilor.Tovarăși și prieteni,Este o deosebită plăcere pentru mine și soția mea să vă salutăm pe dumneavoastră, domnule președinte, pe doamna Kirchschlăger, pe colaboratorii ce vă insoțesc și să vă adresăm din nou urarea de bun venit in Republica Socialistă România.Vizita dumneavoastră constituie o expresie a bunelor raporturi de colaborare statornicite intre țările noastre, a sentimentelor de s.timă și considerație pe care popoarele român și austriac și le nutresc reciproc.Constatăm cu satisfacție că. pe baza acordurilor pe termen lung, s-a ridicat nivelul schimburilor noastre comerciale, s-au realizat importante acțiuni de cooperare româno-austriece. Au fost intensificate, de asemenea, contactele intre delegații parlamentare, intre oameni de știință și cultură, ceea ce a contribuit la o mai bună cunoaștere și apropiere a popoarelor noastre.Fără indoială că vizita dumneavoastră, domnule președinte, discuțiile pe care Ie vom purta deschid noi perspective conlucrării rodnice între țările noastre. Aceasta va fi în folosul popoarelor român și austriac, constituind, totodată, o contribuție la cauza prieteniei și securității în Europa, a destinderii și păcii mondiale.Cunoaștem și apreciem în mod deosebit remarcabilele realizări ale poporului austriac în făurirea unei civilizații înaintate, talentul și hărnicia, sa, contribuția importantă

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul presedntehii
Mlf KirchschlăgerExcelență, domnule președinte,Stimată doamnă Ceaușescu,Stimate doamne.Stimați domni,Mă folosesc și de această seară festivă pentru a vă exprima dumneavoastră, Excelență, încă o dată, sincere mulțumiri pentru invitația dumneavoastră de a efectua această vizită de stat în Republica Socialistă România. Aceasta reprezintă continuarea unei bune tradiții între cele două state ale noastre. Doresc să vă asigur că am venit la dumneavoastră cu aceeași sinceritate și bunăvoință cu care și predecesorul meu, Franz Jonas, a vizitat frumoasa și impresionanta dumneavoastră țară.Deosebita ospitalitate românească de care ne bucurăm, atit eu, cit și persoanele care mă insoțesc, din momentul în care am pășit pe pămintul României, reprezintă o expresie fericită a sentimentelor de respect și de prietenie pe care poporul român le nutrește față de poporul austriac. Permiteți-mi, Excelență, să vă exprim mulțumirile mele și să vă spun că aceste sentimente de respect și de prietenie se bazează pe reciprocitate.Cuvintele de bun venit adresate de dumneavoastră mie și delegației mele îmi produc o mare satisfacție. Ideile politice pe care dumneavoastră le-ați expus sînt pentru noi de un foarte mare interes. Noi cunoaștem concepția internațională a politicii românești și așteptăm cu bucurie continuarea discuțiilor noastre. Este dorința mea mare și sinceră ca această vizită să constituie o nouă verigă

(Continuare in pag. a III-a)

înaintea dineului oficial

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL 

PE TREI ANI 
Al CINCINALULUIINDUSTRIA JUDEȚULUI BOTOȘANI și-a îndeplinit cu 54 de zile mai devreme sarcinile de plan pe primii trei ani ai actualului cincinal. Datorită acestui fapt, pină la sfir- șitul anului 1973 va fi realizată o producție industrială suplimentară de peste un miliard lei, materializată în produse cu mare căutare pe piața internă și la export.Organizația județeană de partid, toți comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, urmînd întocmai prețioasele orientări și indicații date de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune în telegrama adresată secretarului general al Partidului Comunist Român de Comitetul județean Botoșani al P.C.R., muncesc cu perseverență pentru încheierea cu cît mai bune rezultate a acestui an in toate domeniile de activitate și se pregătesc temeinic pentru fundamentarea planului pe anul 1978.La 8 noiembrie, INDUSTRIA JUDEȚULUI MARAMUREȘ a îndeplinit planul producției industriale pe primii trei ani ai actualului cincinal. Realizarea cu 53 de zile mai devreme a sarcinilor aferente acestei perioade creează posibilitatea ca pină la finele anului 1978 să se obțină o producție industrială estimată la 2 090 milioane lei, ceea ce reprezintă 84,5 la sută din angajamentul asumat de județul Maramureș pentru întregul cincinal.în prezent, se spune în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, de Comitetul județean Maramureș al P.C.R., toate colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului nostru sînt puternic antrenate' în întrecere., pentru traducerea în viață a prețioaselor indicații date de dumneavoastră la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, privind pregătirea condițiilor optime de realizare a sarcinilor de plan șl a programelor suplimentare pe anii 1979 și 1980.

(Continuare in pag. a III-a)
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însemnări din județul

MURES
PRIN POLITICA REPARTIZĂRII RAȚIONALE

RITI
A FORȚELOR DE PRODUCȚIE

fl DE CREȘTERE A INDUSTRIEI

SUPENOR MEDIEI PE TflRfi

• RITMUL MEDIU ANUAL DE CREȘTERE A PRODUC
ȚIEI INDUSTRIALE pe ansamblul județului în întreaga pe
rioadă 1951—1977 a fost de 14 LA SUTĂ — fată d e circa 
13 la sută, media pe fără. Volumul producției în expresie 
naturală în ramura energeticii, de exemplu, a crescut în 
perioada 1950—1977 de 65 DE ORI

• ÎN NUMAI ZECE ZILE, județul Mureș realizează azi 
producția industrială a anului 1948 ;

•S-A DUBLAT PRODUCȚIA DE CEREALE BOABE Șl 
S-A TRIPLAT CEA DE SFECLĂ DE ZAHĂR în perioada 
1970—1976 ;

• Județul Mureș a beneficiat în anii socialismului de un 
amplu program de investiții : 6,280 MILIARDE LEI — în 
perioada 1961-1965, 11,330 MILIARDE LEI — în peri
oada 1971—1975, iar în acest cincinal — 15,600 MILIAR
DE LEI.

INIIOHIIM CENEBM A STIIMTEI Șl CIUTURII

DEZVOLTAREA PUTERNICĂ 

A iNVĂȚĂMlNTULUI - IN LIMBILE 

ROMÂNĂ, MAGHIARĂ Șl GERMANĂ
• Aproape 160 000 DE TINERI ÎNVAȚĂ în școlile 

udețului în limba română si în limbile naționalități- 
or conlocuitoare. Din cele 944 unități de învățămînt, 
N 488 DE UNITĂTI Șl SECȚII SE PREDĂ ÎN LIMBA 

MAGHIARA, iar în 60 DE UNITĂTI Șl SECȚII ÎN 
LIMBA GERMANA ;

» • Numai în perioada 1971—1977 au fost date în
folosință 392 SĂLI DE CLASĂ, 1 720 LOCURI ÎN 
ATELIERE ȘCOLARE, 8 săli de gimnastică, 19 labora
toare și 1 112 locuri în internate ;
• NUMĂRUL STUDENȚILOR din centrul universitar 

Tg. Mureș a crescut DE LA 839 în perioada 1948—1949 
LA APROAPE 2 500 în anul universitar 1977—1978 ;
• DIN NUMĂRUL TOTAL AL STUDENȚILOR din 

cele trei institute de învăț&mînt superior, PESTE 50 LA 
SUTĂ sînt maghiari, germani și de alte naționalități ;
• în afara institutelor de învățămînt superior, ju

dețul Mureș dispune de o largă rețea de instituții ști
ințifice specializate, între care Centrul de științe soci
ale, Centrul de științe medicale, Comisia de cercetare 
în domeniul plantelor medicinale ș.a.

SPECTACOLE DE TEATRU iN LIMBILE 

ROMÂNĂ Șl MAGHIARĂ
• în județul Mureș funcționează TEATRUL DE STAT 

CU SECȚII ÎN LIMBILE ROMÂNĂ Șl MAGHIARĂ, o FI
LARMONICĂ, un ANSAMBLU DE STAT de cîntece și 
dansuri, un TEATRU DE PĂPUȘI cu secții în limbile ro
mână și maghiară.
• Numai în ultimii cinci ani, cele două secții în lim

bile română și maghiară ale Teatrului de Stat din Tg. 
Mureș au prezentat un numă-r de 2 142 SPECTACOLE, 
la care au asistat 751 926 SPECTATORI.
• Au fost prezentate, în aceeași perioadă, 9 pre

miere absolute : 4 în limba română și 5 în limba ma
ghiară.
• în perioada menționată, cele două colective ar

tistice au obținut 6 premii de spectacole, 2 de regie, 6 
pentru interpretare și 4 pentru scenografie.

TALENTE ÎNFRĂȚITE PE SCENELE 

FESTIVALULUI NAȚIONAL 

„CÎNTAREA ROMÂNIEI"
9 în Impresionantul festival al muncii și creației 

„Cîntarea României", JUDEȚUL MUREȘ a fost repre
zentat de 2 400 FORMAȚII ARTISTICE, totalizînd PESTE 
40 000 DE ARTIȘTI AMATORI — ROMÂNI, MA
GHIARI, GERMANI — și peste 5 200 spectacole.
• Au luat ființă 710 FORMAȚII NOI : coruri, bri

găzi artistice, formații de dansuri, echipe de teatru, 
orchestre de muzică populară și ușoară.
• Artiștii amatori mureșeni — români, maghiari, 

germani — au obținut în codrul festivalului 21 de dis
tincții. Iată și cițiva dintre laureat!i festivalului : formația 
de fluierași a căminului cultural din Hodac, formația de dan
suri populare germane din Nadeș, recitatorul-creator Fejer 
Ioszef, Popa Teodor (sculptură), Demeter Ioszef (poezie), Ba- 
lint Sigmond (artă fotografică), Vela Biriș (solistă vocală de 
muzică populară) și Ana Kiss (pictură).

PRESA Șl RADIOUL-PENTRU TOȚI
9 La Tg. Mureș apar CINCI ZIARE Șl REVISTE : co

tidienele „Steaua Roșie" și „Voros Zsaslo", bilunarul 
„Uj Elet", „Vatra" și „Igaz Szo“, cu apariție lunară.
• în Tg. Mureș funcționează un studio teritorial de 

radio care difuzează emisiuni în limbile română si ma
ghiară.

CONDIȚII SUPERIOARE 

DE VIATĂ PENTRU TOȚI 

OAMENII MUNCII
• Locuitorii județului nu își mai părăsesc, 

ca pe timpuri, locurile natale în căutare de 
lucru : numai în industria mureșeană PER
SONALUL MUNCITOR a crescut față de 
anul 1950 cu 98,7 LA SUTĂ IN 1960 și cu 
409 LA SUTĂ ÎN 1977.

• Dacă în 1950 volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul socialist era de 237 
MILIOANE LEI, acesta ajunsese la 4 MILI
ARDE ÎN 1975 și urmează să fie de 5,6 
MILIARDE LEI ÎN 1980.

• Au fost construite NOI UNITĂȚI SPI
TALICEȘTI, numărul de paturi crescînd de 
la 1 303 ÎN 1938 la 5 416 ÎN 1977. Se con
struiește, în prezent, la Tg. Mureș, UN SPI
TAL CLINIC CU 1 200 LOCURI Șl POLICLI
NICĂ.

• Numai în perioada 1961—1977 în lo
calitățile județului Mureș s-au construit 
33 403 APARTAMENTE.

• în cincinalul actual vor fi date 
în folosință 21 000 APARTAMENTE.

Grupai realizat de
GJi. GIURGIU, Neagu UDRO1U

TG. MUREȘ - UNUL DINTRE CELE MAI FRUMOASE ORAȘE ALE ȚĂRII Foto : S. Cristian^
Culesul porumbului se apropie de sfîrșit Pe șantierul unor importante investiții de la Combinatul chimic din Rimnicu Vîlcea

Există soluții pentru încheierea 

mai grabnică a lucrărilor
Acum, PRINCIPALA ATENȚIE 

TRANSPORTULUI Șl DEPOZITĂRII I
Practic, recoltarea culturilor tirzil de toamnă se apropie de sfîrșit. Pînă ieri. 8 noiembrie, porumbul a fost strîns de pe 88 la sută din suprafețe cultivate. Dar, concomitent cu măsurile luate în vederea încheierii recoltatului, trebuie acordată toată atenția transportului din cîmp și depozitării în bune condiții a producției. Subliniem această cerință întrucît pe cîmp există mari cantități de produse culese, îndeosebi porumb și sfeclă de zahăr. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe cîmp se află în grămezi peste un milion tone de porumb ; cele mai mari cantități se află în județele Olt, Ilfov, Ialomița, Constanța, Brăila și altele. Tocmai de aceea,

transportul șl depozitarea porumbului trebuie să se intensifice la maximum. Recoltarea nu poate fi considerată încheiată decît atunci cînd absolut toate roadele toamnei au fost puse la adăpost.Pentru a se preveni orice pierderi in timpul păstrării, este de cea mai mare importanță ca în fiecare unitate agricolă, in toate bazele de recepție, să se întreprindă încă de pe acum măsuri hotărîte care să asigure conservarea in cele mai bune condiții a întregii producții. Cu toată hotărirea și răspunderea trebuie să se evite cazurile de proastă gospodărire semnalate în anii trecuți, care au provocat pierderi însemnate în timpul păstrării producției. Orice risipă,

orice degradare înseamnă o diminuare a producției agricole — care constituie hrana poporului — și pentru preîntimpinarea lor comandamentele locale și organele agricole județene au datoria să verifice la fața locului, în unitățile agricole și bazele de recepție, modul în care s-a făcut depozitarea, să intervină energic acolo unde constată că se încalcă regulile de înma- gazinare. Pătulele, magaziile și silozurile trebuie supravegheate în permanență pentru a se preveni orice focar de încingere și depreciere. Recolta este avuția noastră, a tuturor și, de aceea, cu toții trebuie să dovedim un înalt spirit gospodăresc la depozitarea și păstrarea ei.
Ce fapte releva raidul nostru 

în unități agricole din IalomițaCum se desfășoară practic transportul și depozitarea recoltei de porumb in județul Ialomița ? Mai întîi facem precizarea că recoltarea porumbului este in faza finală. Pină miercuri, 8 noiembrie, au încheiat această lucrare 50 cooperative agricole, între care cele din consiliile intercooperatiste Dragalina. Balaciu, Țăndărei, Grivița. Cosimbești și Fetești. De altfel^ din cele 88 820 ha cultivate cu porumb in unitățile agricole cooperatiste, recolta a fost strinsă de pe 86 700 ha. apreciindu-se că pină duminică această lucrare se va încheia.Concomitent cu recoltarea. în multe unități se acționează hotărît pentru transportul și depozitarea neîntîr- ziată a porumbului. în cooperativele agricole Milosești, Grivița. Smirna, Munteni Buzău ș.a., in afară de auto

camioane șl tractoare cu remorci, Ia transport sînt folosite și atelajele de care dispun aceste unități. Pentru încărcarea la întreaga capacitate a mijloacelor de transport, la autocamioane și remorci s-au pus înălțătoare. urmărindu-se, totodată, o cît mai bună etanșeitate. Dar nu peste tot conducătorii auto verifică caroseriile înainte de a merge la încărcat și, din această cauză, se pierd numeroși știuleți. Ne referim, îndeosebi, Ia conducătorii auto care transportă porumb din întreprinderile agricole de stat Drumul Subțire, Bărăganu și Jegălia.Cît privește depozitarea, la bazele de recepție unde livrează produse cooperativele agricole din zonele Fetești, Călărași și Ciulnița porumbul e păstrat cu grijă. în altele, îndeosebi în cele volante, nu se simte 

mîna gospodarului. Astfel, la bazele de recepție unde livrează porumb unitățile agricole din zonele Perișo- ru, Sărățuica și Bucu importante cantități de știuleți de foarte bună calitate sînt descărcate pe platforme de beton, unde este călcat de roțile tractoarelor și autocamioanelor.Se mai ridică o problemă. Unitățile cooperatiste din județ mai au de livrat doar 60 000 tone de porumb. Primirea produselor este îngreunată însă de faptul că unele baze de recepție nu au vagoane pentru a trimite porumbul în alte județe, corespunzător planului stabilit. Referitor la această problemă, tovarășul Rădin Buciu, șeful biroului livrări- transporturi din cadrul IVC Ialomița, ne-a spus : „Pînă pe data de 7 noiembrie, din cele 78100 tone pe care trebuia să le livrăm în țară s-au expediat doar 8 641 tone. Noi trimitem telegrame Regionalei C.F.R. Constanța. Departamentului căilor ferate, mergem la regulatorul circulației Ialomița din stația Ciulnița, pentru a reclama lipsa vagoanelor. 

Cheltuim bani pe telegrame, telexuri și telefoane, fără să ni se asigure numărul prevăzut de vagoane. în plus, există și un alt neajuns. Unele vagoane sînt improprii transportului de cereale, cu ușile neetanșe, fără prelate sau murdare. în aceste condiții, noi trebuie să ne îngrijim nu numai de încărcarea, ci și de repararea și curățirea lor“.într-adevăr, problema vagoanelor pentru livrările necesare in vederea descongestionării bazelor de recepție a devenit mai mult decit acută. Din această cauză, multe baze de recepție sînt gîtuite, iar spațiile au devenit insuficiente. Comandamentul județean a intervenit în repetate rîn- duri pentru asigurarea mijlocelor de transport, dar această cerință nu a fost tratată — după cum se vede — cu toată răspunderea de organele de specialitate.
Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Sîntem la Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea. Privit prin ferestrele pavilionului administrativ, de la citeva sute de metri distanță, grupul celor patru instalații tehnologice pentru producerea carbarilului și bu- tilatului — substanțe destinate combaterii dăunătorilor în agricultură — pare gata să trimită agriculturii produsele care, de fapt, trebuiau livrate pînă acum.— Producția nu a început încă, ne spune ing. loan Lițiu, șeful serviciului investiții din Centrala industrială de produse anorganice. Termenele de punere în funcțiune au fost depășite. O serie de probleme apărute pe parcursul realizării investiției, atît în ce privește livrarea utilajelor tehnologice, cît și în execuția lucrărilor de construcții-montaj, au determinat nerespectarea termenelor stabilite.— Dar instalațiile par terminate.— într-adevăr, așa este. De fapt, instalația de alfa-naftol se și află în probe tehnologice. La celelalte trei instalații lucrările sint executate în proporție de 90-95 la sută. Mai lipsesc unele furnituri, iar constructorii execută detalii de finisare.Activitatea desfășurată pe șantier este specifică perioadei premergătoare punerii în funcțiune. Montorii execută probele de presiune la utilaje, echipele beneficiarului au preluat o serie de lucrări de montaj, se efectuează rodajele mecanice la motoare, se spală fascicolele de conducte. Proiectanții și cercetătorii din cadrul Institutului central de chimie pre- zenți pe șantier asigură asistența tehnică necesară. Apare firească întrebarea : Cînd se vor termina toate lucrările ? Și beneficiarul, și constructorul apreciază la fel : o lună.Eforturile concentrate ale tuturor 

factorilor angajați în realizarea a- cestei investiții au, deci, acum un singur scop : asigurarea în cei mai scurt timp a condițiilor necesare începerii fabricației. Iată de ce rezultatele fiecărei zile de muncă trebuie judecate numai prin această prismă. Buna organizare a tuturor formațiilor de lucru, coordonarea de ansamblu a activității subantreprizelor de specialitate, întărirea ordinii și disciplinei sînt factori care pot scurta la mai puțin de o lună perioada necesară începerii fabricației. La ce ne referim concret cînd facem această apreciere ? Argumentele ni le oferă realitatea de pe șantier.— Instalațiile de automatizare și electrice sint ultimele care se execută. ne spune tovarășul Gheorghe Traicu, inginer-șef al șantierului 8 T.I.A.B. Orice zi întîrziere în predarea frontului de lucru pentru echipele noastre creează de fapt greutăți în finalizarea investiției.La instalația de alchil-amine, care asigură materia primă pentru buti- lat, mai sînt de executat fundațiile pentru cuptoare. „în citeva zile vor fi gata“, ne-a asigurat ing. Mircea Trânte, șeful șantierului de construcții. Dar la punctul de lucru respectiv doar cîteva lopeți aruncate în noroi semnalau. . urmele constructorilor.Aceste cîteva aspecte din activitatea șantierului confirmă de fapt opinia beneficiarului în ce privește rezervele existente încă pe șantier în direcția intensificării ritmului de lucru. Iată de ce consiliile oamenilor muncii, organizațiile de partid din unitățile de construcții care-și desfășoară activitatea pe acest șantier trebuie să ia toate măsurile tehnice, organizatorice și politice ce se impun, să acționeze cu mai multă vigoare și exigență în vederea ter

minării grabnice a lucrărilor la aceste obiective de investiții.Trebuie arătat, în același timp, că intensificarea ritmului de execuție pe șantier este condiționată și de livrarea unor instalații și utilaje, cu termene de mult expirate. Iată lista unităților restanțiere :• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC BORZEȘTI are o restanță de 5 luni în furnizarea a două mori de condiționare ;• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TEHNOLOGIC BUZĂU nu a livrat 28 bucăți compensatori lenticulari ;• ÎNTREPRINDEREA DE APARATE DE CALE BUZĂU tărăgănează expedierea celor trei instalații de stins incendii cu bioxid de carbon ;• ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI nu a respectat contractul 630/1977 prin care se angaja să livreze încă de anul trecut grupul electrogen de intervenție de 750 kWA :• ÎNTREPRINDEREA „AVERSA- BUCUREȘTI nu și-a onorat contractul de livrare pentru pompele PCH 40-25. TC 32 și pompa termă 200-22.• ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC FĂGĂRAȘ trebuia să furnizeze două dispozitive de amestecare (comanda 52257) ;• ÎNTREPRINDEREA „BALANȚA" DIN SIBIU nu a încheiat încă contract pentru furnizarea a două cîntare automate, comanda fiind făcută încă din luna februarie 1977.Așteptăm, Ia fel ca și constructorii și beneficiarii investițiilor de la Rm. Vîlcea. din partea unităților vizate, răspunsuri ferme, angajante în ce privește livrarea utilajelor și instalațiilor amintite, pentru a se finaliza în cel mai scurt timp noile capacități de producție.
Dan CONSTANTIN
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VIZITA PREȘEDINTELUI AUSTRIEI, RUDOLF KIRCHSCHLÂGER

La întîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Rudolf Kirchschlăger in timpul convorbirilor oficiale

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Rudolf Kirchschlăger

începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I)pe care o aduce la progresul material și spiritual universal.Vizita pe care o întreprindeți In România vă va da prilejul să cunoașteți nemijlocit unele din preocupările și realizările poporului nostru in dezvoltarea sa economico-so- cială, în construirea orînduirii noi, socialiste, bazată pe dreptate și echitate socială, în ridicarea nivelului de trai, dorința sa arzătoare de a trăi în pace și prietenie cu toate popoarele lumii, de a-și aduce contribuția la progresul general al umanității.Domnule președinte,Vizita dumneavoastră are loc ln- tr-un moment cînd pe plan international asistăm la accentuarea a două tendințe fundamentale. Pe de o parte se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a pune capăt politicii de dominație și dictat, de a promova o politică nouă, de deplină egalitate între națiuni. în același timp, în lume au loc tendințe de reîmpărțire a zonelor de influență, de reeditare a politicii de forță. Această situație face mai necesară ca oricînd unirea tuturor popoarelor în lupta pentru consolidarea cursului destinderii, colaborării și păcii.Dezvoltînd continuu relațiile sale internaționale, România întărește colaborarea cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, extinde raporturile economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, participă activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. La baza tuturor raporturilor internaționale situăm ferm principiile egalității depline în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, principii tot mai larg recunoscute in lume ca singurele în măsură să chezășuiască pacea și colaborarea între popoare.în această privință aș dori, domnule președinte, să exprim satisfacția pentru faptul că relațiile dintre țările noastre sint fundamentate trainic pe aceste principii, precum și pentru faptul că România și Austria acționează în vederea promovării lor largi în raporturile mondiale.în politica sa externă, România acordă o atenție deosebită realizării securității și păcii in Europa, unde în prezent sint concentrate cele mai mari arsenale și efective militare cunoscute in istorie. Apreciem pă trebuie făcut totul pentru înfăptuirea, ca un tot unitar, a documentelor de la Helsinki, asigurîndu-se dezvoltarea neîngrădită a colaborării multilaterale dintre toate națiunile continentului și, în primul rînd, trecerea la dezangajare militară, fără de care nu poate fi concepută securitatea in Europa și in întreaga nune.Avem convingerea că dezvoltarea. în continuare a unor relații bune, de prietenie, și colaborarea intre națiunile dunărene, inclusiv in sfera mai bunei folosiri a potențialului marelui fluviu ce scaldă teritoriile țărilor noastre, pot influența în mod favorabil evoluția politică in Europa. Considerăm, de asemenea, că întărirea colaborării. încrederii și bunei vecinătăți in Balcani, transformarea 

acestei regiuni într-o zonă a păcii constituie o contribuție de seamă Ia cauza securității europene.Tara noastră se pronunță ferm pentru stingerea tuturor focarelor de tensiune, încordare și conflict care mai dăinuie în lume, pentru renunțarea la confruntări militare între state, pentru promovarea pe scară largă a tratativelor politice, pașnice, ca unic mijloc de soluționare a problemelor litigioase.România militează, în acest spirit, pentru instaurarea, pe cale politică, cu participarea tuturor părților interesate, a unei păci durabile și echitabile în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea trupelor israelie- ne din toate teritoriile ocupate după războiul din 1967, la soluționarea problemelor poporului palestinian, inclusiv prin constituirea unui stat propriu, independent, la asigurarea independenței, suveranității și integrității tuturor țărilor din regiune.Una din problemele fundamentale ale epocii noastre o constituie lichidarea subdezvoltării, făurirea noii' ordini economice internaționale care să permită progresul mai accelerat al tuturor statelor și în special al celor rămase în urmă, asigurarea unei stabilități economice mondiale. România își afirmă solidaritatea activă cu lupta popoarelor din Rhodesia și Namibia, a populației majoritare din Republica Sud-Africană, împotriva politicii rasiste și de apartheid. pentru eliberare națională, pentru dreptul de a fi stăpîne în propria țară.în condițiile în care povara înarmărilor apasă din ce în ce mai greu umerii tuturor națiunilor și agravează pericolul unor noi războaie, România consideră că trecerea la măsuri practice de dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară, reprezintă o necesitate vitală pentru înseși destinele umanității. Interesele popoarelor cer să se treacă, pînă nu este prea tîrziu, la oprirea înarmărilor. la edificarea unei lumi fără arme și fără războaie.După convingerea noastră, problemele majore ale omenirii își pot găsi rezolvarea durabilă și echitabilă numai în condițiile participării active a tuturor statelor la viața internațională, pe bază de deplină egalitate, în acest sens este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, care oferă cadrul cel mai propice pentru soluționarea problemelor complexe cu participarea întregii comunități a popoarelor. Conlucrmd activ, popoarele pot asigura, fără îndoială, triumful politicii de pace și colaborare, realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Domnule președinte,Sint încredințat că vizita pe care o întreprindeți în România, convorbirile pe care le vom purta, înțelegerile : la care vom ajunge vor marca un nou și important moment în evoluția ascendentă a raporturilor româno-austriece, spre binele și fericirea ambelor noastre popoare, in interesul progresului general și al păcii în întreaga lume.Propun . să . toastăm :— în sănătatea, dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Kirchschlăger ;— in sănătatea tuturor oaspeților austrieci ;— pentru prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre ;—- pentru pace și colaborare in întreaga lume ;— în sănătatea tuturor celor pre- zenți ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)în șirul acelor valoroase contacte interstatale care au Unit ambele noastre țări în cursul ultimelor decenii. După cum mi se pare, aceste întîl- niri, în România și în Austria, ne-au oferit posibilitatea să constatăm mc;- reu că este justă calea pe care am pășit în relațiile noastre interstatale. Această cale ne-a înlesnit să înfăptuim, fără a se tine seama de orîn- duirile sociale și economice diferite din țările noastre, o colaborare rodnică pe multiple planuri. Mă refer, de exemplu, la Comisia mixtă pentru colaborare economică, industrială și tehnică, care la cea de-a treia sa ser siune, care a avut loc recent, a stabilit ca obiectiv, după o analiză a- tentă a stadiului schimburilor comerciale și a cooperării, dublarea schimbului de mărfuri în următorii trei ani.Și în domeniul cultural, științific și tehnic, schimburile se dezvoltă intr-un mod îmbucurător. Relațiile dintre statele noastre, relații bazate pe acorduri, au atins o vastă extindere, cunosc o continuă îmbogățire prin negocierea a noi înțelegeri în cele mai diferite domenii.Am reușit să ajungem la o asemenea dezvoltare rodnică a raporturilor noastre deoarece sintem conștienți că este necesar ca, printr-o colaborare intensă, să transformăm spațiul legat de Dunăre, în care trăiesc ambele noastre popoare, într-o zonă a respectului reciproc și a înțelegerii. Depunînd aceste eforturi, noi recunoaștem insă și răspunderea noastră față de întreaga Europă, interesată pe' bună dreptate în existența unor raporturi pașnice și a unei cooperări constructive în spațiul dunărean.Dar și Republica Austria, și Republica Socialistă România — după cum o știu din declarațiile dumneavoastră și din practica română — manifestă, la rîndul lor, interes intens față de întărirea securității și dezvoltarea colaborării în Europa. Aceasta și-a găsit expresia și la negocierile și conferințele de la Geneva, Helsinki și Belgrad, unde delegațiile noastre au realizat o colaborare reciproc avantajoasă. Spre regretul nostru, nu s-a putut ajunge pînă acum la înfăptuirea deplină și completă a Actului final de la Helsinki. Cred însă că Austria și România sint de acord că toate părțile trebuie să depună eforturi sporite pentru a traduce în viață în întregime prevederile Actului final. Realizarea deplină a acestora ar da un nou impuls procesului de destindere. spre binele popoarelor din Europa și, astfel, spre binele țărilor noastre. îmi exprim convingerea că, in domeniul relațiilor austriaco-ro- mâne, vom reuși să facem față tuturor cerințelor ce ni se vor pune și de acum încolo.Destinderea politică trebuie să fie însoțită de destindere militară. Eforturile indelungate ale României pentru măsuri eficiente de dezarmare reprezintă o dovadă în sensul că_ și dumneavoastră, Excelență, împărtășiți același punct de vedere. Cred că sint în asentimentul dumneavoastră afirmînd că, după dezbateri îndelungate și după încheierea cu un
Vizita doamnei Herma KirchschlăgerDoamna Herma Kirchschlăger, soția președintelui Republicii Austria, a făcut miercuri după-amiază o vizită la Muzeul colecțiilor de artă al Republicii Socialiste România. în timpul vizitei a fost însoțită de Tamara Do- brin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Aici i-au fost prezentate lucrări de pictură. sculptură și grafică, piese de ceramică, scoarțe și covoare românești, obiecte de artă decorativă eu- i ropeană, orientală și. extrem orien- I tală. reunite in cîteva prestigioase co

succes relativ a sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite consacrate dezarmării, a sosit momentul să se ajungă în domeniul dezarmării la pași concreți, importanți, pe plan militar. în această privință o răspundere deosebită revine mai ales marilor puteri cel mai mult înarmate.îmi face plăcere să scot în evidentă cu acest prilej și colaborarea ce există în cadrul Organizației Națiunilor Unite între delegațiile noastre, care militează pentru intărirea rolului O.N.U. și al altor organizații internaționale. Organizația Națiunilor Unite reprezintă pentru noi un instrument deosebit de valoros, chiar un instrument de neînlocuit pentru soluționarea marilor probleme cu care este confruntată comunitatea internațională. întărirea Organizației Națiunilor Unite este o sarcină de pace, care trebuie luată foarte în serios. România și Austria au dovedit și în trecut că -sint gata să acționeze în acest sens.Datorită neutralității sale permanente, pe care o susține cu însuflețire, ca și poziției . sale geografice, istorice și sociale, Austria urmărește să fie și un loc de întilniri internaționale, pentru a contribui și pe această cale la mențjnerea păcii.Austria este conștientă că în lumea de astăzi există foarte multe și complexe probleme, că există și primejdii. Și noi știm din experiență că existența acestora — luîndu-se în considerație interdependențele nemărginite, nenumărate — exercită in parte o influență, directă sau cel puțin indirectă, și asupra noastră. Austria urmărește cu deosebită atenție fiecare situație și este gata să-și aducă contribuția în acele cazuri in care ajutorul ei la soluționarea problemelor este dorit. Dacă noi, in comentariile noastre publice, uneori manifestăm o oarecare reținere în asemenea probleme, vă rog, Excelență, să nu interpretați aceasta drept un dezinteres, ci ca o formă a politicii noastre, care, din punctul nostru de vedere, este privită ca fiind eficientă.Doresc să ,mă folosesc de cadrul festiv al acestei seri pentru a vă invita pe dumneavoastră, Excelență, și pe doamna Ceaușescu să faceți o vizită de stat în Republica Austria. Aș aprecia mult dacă am putea continua astfel contactele și discuțiile noastre. M-aș bucura totodată să pot răspunde cel puțin în parte la ospitalitatea atît de deosebită cu care dumneavoastră și poporul român ne în- tîmpinați.Permiteți-mi, ca o expresie a consi- derațiunii față de dumneavoastră, Excelență, și față de poporul român, să ridic paharul :— în sănătatea Excelenței Sale, domnul președinte al Republicii Socialiste România și a Excelenței Sale, doamna Ceaușescu ;— pentru viitorul fericit al poporului român ;— pentru înflorirea continuă a relațiilor de prietenie austriaco-române într-o Europă care să ofere pace și securitate tuturor statelor continentului nostru ! (Aplauze) 
lecții ale așezămîntului de cultură bucureștean.în încheiere, doamna Herma Kirchschlăger, semnînd în cartea de onoare, și-a exprimat admirația față de acest nou lăcaș de cultură, in care și-au găsit loc, pe măsura valorii lor artistice, atîtea capodopere românești și străine. Subliniind originalitatea formulei de prezentare a colecțiilor în cadrul muzeului, oaspetele a apreciat interesul major, ce se acordă în țara noastră operelor de artă, creatorilor lor.

(Urmare din pag. I)cerile externe, Josef Staribacher, ministrul federal pentru comerț, meșteșuguri șl industrie. Alfred Weihs, director al cabinetuliui președintelui Republicii, Franz Wunder- baldinger, ambasadorul Austriei la București, Ludwig Steiner, ambasador, director în .Ministerul Federal pentru Afacerile Externe, Josef Meisl, șeful secției pentru comerțul exterior și integrare în Ministerul Federal pentru Comerț, Meșteșuguri și Industrie, Kurt Skalnik, consilier ministerial, șeful oficiului de presă și informații al Cancelariei prezidențiale, -Wolfgang Loibl, consilier la cabinetul președintelui Republicii. Philipp Hoyos, prim-secretar la Ambasada Austriei la București, și Rudolf Orisich, consilier la ambasadă.Convorbirile prilejuiesc un larg schimb de păreri în probleme privind dezvoltarea actuală șl în perspectivă a relațiilor româno- austriece, precum și în legătură cu multiple aspecte ale actualității politice internaționale.Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția față de evoluția rodnică a raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre țările noastre, evoluție puternic stimulată de acordurile și înțelegerile stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt de la București și Viena. Au fost relevate,
Mii de bucuresteni au

Președinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger râspund manifestârilor de prietenie ale miilor de bucu- 
reșteni veniți in intîmpinare

(Urmare din pag. I)Comandantul gărzii de onoare pre- ' zintă raportul. Sînt intonate imnurile de stat ale Republicii Austria și Republicii Socialiste România. în timp ce, in semn de salut, răsună 21 salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele federal Rudolf Kirchschlăger au trecut în revistă garda de onoare.Un grup de pionieri a oferit buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Herma Kirchschlăger.Cei doi șefi de stat urcă apoi pe podiumul special amenajat, de unde 

în acest sens, rezultatele pozitive ale conlucrării pe plan economic, teh- nico-științific, cultural și în alte domenii de interes reciproc. Totodată, s-a apreciat că potențialul economic al României și Austriei oferă premise favorabile pentru amplificarea in continuare a colaborării bilaterale. A fost manifestată hotărîrea comună de a se fructifica aceste posibilități, de a se promova forme cit mai variate și eficiente de colaborare, de a se iniția noi acțiuni de cooperare industrială intre cele două țări, precum și pe terțe piețe, de a spori volumul schimburilor comerciale. S-a subliniat că extinderea conlucrării multilaterale dintre România și Austria contribuie la progresul economiilor țărilor noastre. este în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii între națiuni.Președinții Nicolae Ceaușescu și Rudoîf Kirchschlăger au examinat, de asemenea, probleme actuale ale vieții politice internaționale, îndeosebi cele referitoare la intărirea securității și cooperării pe continentul european.în acest cadru, a fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor pentru transpunerea efectivă in viață, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final al Conferinței de la Helsinki, , pentru impulsionarea colaborării economice și tehnico-științifice, fără restricții și discriminări, în
făcut o călduroasă primire înaltului oaspete

primesc defilarea gărzii de onoare.Miile de cetățeni ai Capitalei, aflați pe aeroport fac o însuflețită manifestație de stimă și simpatie președinților Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger, aclamă cu căldură pențru continua dezvoltare a prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare. Președinții Nicolăe Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger au răspuns cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale mulțimii.în aplauzele bucureștenilor, care flutură stegulețe purtind culorile României și Austriei, cei doi președinți părăsesc aeroportul într-o mașină escortată de motocicliști. în- dreptîndu-se spre reședința rezervată înalților oaspeți.. 

tre statele europene, pentru dezvoltarea schimburilor în sfera culturii și în alte domenii de activitate. S-a arătat că edificarea unei securități reale și a unei păci trainice pe continentul european impune în mod deosebit trecerea la măsuri ferme, concrete, de dezangajare militară și de dezarmare.în același timp, s-a considerat că trebuie făcut totul pentru a se împiedica accentuarea încordării și a tensiunilor din viața internațională, acționindu-se pentru ca problemele litigioase dintre state să fie rezolvate pe calea tratativelor pașnice, pe baza respectării independentei și suveranității fiecărei națiuni.S-a apreciat că problemele complexe ce confruntă omenirea nu pot fi soluționate decît cu participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orînduirea lor socială.Președinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger au reafirmat hotărîrea României și Austriei de a conlucra tot mai strîns pe plan extern, de a-și aduce o contribuție activă la democratizarea vieții internaționale, la afirmarea unei politici noi, de destindere și colaborare egală între națiuni, la statornicirea unui climat de pace, cooperare și securitate în Europa și în întreaga lume.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă prietenească, de stimă și înțelegere reciprocă.

Aceeași atmosferă domnește de-a lungul traseului străbătut de coloana oficială. Cetățeni ai Capitalei salută cu căldură pe 'președinții Nicolae Ceaușescu și Rudoîf Kirchschlăger, exprimîndu-și, prin aplauze și urale, satisfacția pentru dialogul la nivel înalt dintre România și Austria, care va marca un moment important in dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre cele două țări și popoare, in folosul lor reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Dintr-o mașină deschisă, președinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger au răspuns cu cordialitate manifestărilor de prietenie ale bucureștenilor veniți în intîmpinare,
VESTI DIN ȚARĂ

a *

Al 100 000-lea autoca
mion dotat cu motor diesel. Ieri dimineața a părăsit banda de montaj cel de al 100 000-lea autocamion românesc dotat cu motor diesel. Constructorii brașoveni realizează astăzi o largă gamă de autocamioane dotate cu motoare diesel. După cum se știe, pentru producția acestui tip de motor a fost construită o hală modernă, dotată cu agregate și linii automate, concepută și realizată de specialiștii întreprinderii din Brașov. (N. Mocanu).

„Să lucrăm o zi pe lună 
cu materie primă econo
misită" ~ a?a se Wulează una din inițiativele muncitorești aplicate cu perseverentă in producție de harnicul colectiv de muncă de la I.M.A.I.A. Arad, inițiativă al cărei scop nu este greu de presupus : utilizarea rațională, cu eficiență sporită a metalului. Calculele întocmite aici evidențiază faptul că de la începutul anului și pînă în prezent s-au economisit mai bine de 450 tone metal. Practic, înseamnă că s-a lucrat aproape două zile pe lună cu metal economisit. A- ceasta a fost posibilă datorită re-. 

proiectării utilajelor din programul de fabricație pentru acest an. aplicării unor soluții constructive și tehnologice moderne, extinderii procedeului de croire combinată a tablelor. (Constantin Simion).
Cineclub al minerilor. La întreprinderea minieră Ani- noasa a luat ființă un cineclub. „Adaptarea*1, prima peliculă realizată de acest colectiv de artiști amatori, a fost primită cu mult interes de spectatori. Filmul redă expresiv modul în care noul angajat este ajutat să se acomodeze cit mai repede cu cerințele care se pun în fața acestui colectiv de mi

neri. să-și însușească normele de muncă și viață comuniste. (Sabin Cerbu).
• S-au îmbogățit colec

țiile muzeului „GrigoreAn- 
tipa". De curînd, în colecțiile muzeului de istorie naturală „Grigore Antipa" din București au fost incluse noi specii de crustacei din Oceanul Atlantic, Oceanul Indian și din Marea Mediterană. descoperite și descrise pentru prima oară de colectivul de oceanologi ai muzeului. în sălile muzeului pot fi văzute acum rarități marine, diferite animale dăruite de Jacques 

Yves Cousteau, precum și alte exponate obținute datorită colaborării cu diverse instituții științifice de peste hotare, exponate printre care se numără și un ou de dinozaur. (D. Tircob).
Nou obiectiv agroindus

trial. La Cristuru Secuiesc, județul Harghita, au fost date în circuitul productiv, cu 61 de zile înainte^ de termen, primele capacități din cadrul viitoarei întreprinderi avicole pentru producerea, prelucrarea și valorificarea cărnii de pasăre. Acest nou obiectiv agroindustrial va avea în pri

ma fază o capacitate productivă de 5 020 tone, urmînd ca la finele cincinalului să realizeze o producție anuală de 7 000 tone carne de pasăre (I.D. Kiss).
0 modernă sală de sport, în orașul Sfîntu Gheorghe s-a dat recent in folosință o modernă sală de sport, dotată cu tribune în- sumînd 200 de locuri. Noua construcție de pe lingă liceul de filo- logie-istorie, care adăpostește a- ceastă sală de sport, găzduiește și o cantină unde pot lua masa în trei serii aproape .800 de elevi. (Tomori Geza).

Cantine și microcantine 
moderne. Fe linga numeroase întreprinderi din județul Brașov, dintre care amintim „Rulmentul", „Metrom", „Colorom“-Codlea, „E- lectroprecizia'-Săcele. întreprinderea „6 Martie" și Combinatul de celuloză și hîrtie din Zărnești etc., s-au construit noi cantine dotate cu echipament modern. în același timp, multe secții de fabricație au microcantine. în întreprinderile și unitățile economice din județul Brașov funcționează în prezent 53 cantine și 160 microcantine. (Nicolae Mocanu).

i
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I Irigații I
| originale

Reproducem din scrisoarea ci- .
Ititorului nostru Iancu Grigoraș I 

din Constanța : „După ce am i 
citit la Faptul divers nota

I„l,55 metri... dovlecelul !“. m-am | 
gîndit să vă scriu că și eu I 
am cultivat această specie de

I dovlecei pină in anul 1975, și , 
unii dintre ei au ajuns pină j 
la o lungime de... 1.85 me- | 
tri ! Am renunțat, pentru că am
Io curte prea mică și o rezerv } 

pentru altă pasiune : florile și I 
plantele ornamentale. In afară ■

Ide calitatea lor culinară, dovle
ceii năzdrăvani, după ce ajung ! 
la maturitate, pot deveni și... |
tuburi excelente pentru irigații!
IEu mai am și azi trei dovlecei j intre 1,68 și 1,75 metri, pe care-i | 

folosesc la udarea grădiniței. • Cine nu mă crede să vină să-i
I vadă".

I Doi frați
. și... 12000 ’
1 de fluturi 1

Frații Iuliu și Andrei Szabo
1 din Satu Mare (primul — ingi- 5 Iner, iar al doilea —< profesor de

biologie) au aceeași pasiune: co- I 
lecționarea de fluturi. De la cei j 
minusculi, de numai 3 milimetri,

Ipină la cei mai mari. Colecția ■ 
lor numără 12 000 exemplare, ■ 
prinși de cei doi frați in •

I diferite zone ale țării. Ba, mai 
mult : datorită sesizărilor frați
lor Szabo, cercetătorii de la la- 

Iboratorul pentru protecția plan
telor au luat măsuri de comba
tere a unor specii dăunătoare 
de fluturi, salvind o serie de 

| culturi, intre care și căpșunul. 
i „Cumătră" 
din oglindă

Locuitorii din Lăpușnicul 
* Mare, județul Caraș-Severin; au 
Ifost martorii unor intimplări cu 

totul neobișnuite. Intr-una din 
aceste zile, consăteanul lor, lan- 
cu Piștrilă, s-a trezit, nitam-ni- 

Isam, cu o vulpe in casă. „Cumă
tră" nu venise după găini. Ce 
credeți că făcea ? Se admira in... 

I oglinda de pe perete. Cochetă
ria a costat-o... blana. Dar, ca 
un făcut, un lup s-a strecurat și 
el, tot in ograda unui sătean, ba 

I chiar și in tindă. l-au venit de 
hac Petru Vidu și Alexa Gheor
ghe. Acum, și blana lupului a 

Ifost pusă la tăbăcit. Din „colec
ție" mai lipsește blana lui Moș 
Martin.

I
I
I

I
I
I
I

I Toana cu I
I claia de fin I
I
I
I
I
I
I
I

Cetățeanul N.I. din satul Gro- 
hoțel, județul Hunedoara, are o 
„toană" care a devenit o adevă
rată pacoste pentru cei din jur. 
De cițiva ani de zile, el și-a 
proțăpit o claie de fin chiar 
lingă drum. Și tot de ani de zile, 
cind este acasă și 
face, N. I. stă la pindă 
de cum vede vreo 
vită că iau un smoc de fin, cum 
fuge glonț la stăpinii lor. După 
care, rind pe rind, aceștia sint 
chemați la comisia de judecată 
sau chiar la judecătorie, unde 
proprietarul clăii de fin le pre
tinde despăgubiri. Pină acum, 
cei purtați pe drumuri nu l-au 
putut lămuri pe consăteanul 
lor să-și depoziteze finul la 
grajd, ca tot omul, și să se lase 
de „toana" lui. Poate acum.

n-are

oaie

ce
și 

sau

I

!
I
I
1
I

I Barza I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„supărată"Barza din Spineni — despre 
care am scris de curind in ru
brica noastră — mai are o su
rată, rămasă și ea să ierneze pe 
meleagurile noastre. Se află la 
Fălticeni, la Natalia Streche. 
Anul trecut, spre toamnă, fe
meia a găsit-o in grădina casei, 
căzută din zbor, cu o aripă frin- 
tă. l-a oblojit rana cum s-a 
priceput, după care, venind vre
mea rece, i-a făcut un culcuș 
la adăpost. Ca să nu-i fie „urit" 
in nopțile lungi de iarnă, i-a 
dat drept vecină de culcuș o 
giscă. Barza a prins atita drag 
de gazdă, incit toată vara nu 
s-a mai dezlipit de casa ei. In 
fiecare zi făcea zboruri de „a- 
grement" și „culinare" prin băl
țile din împrejurimi. Pină intr-o 
zi. cind gisca n-a mai fost lă
sată lingă barză. „Supărată", că 
nu mai are cu cine schimba un 
„filfiit de aripi", barza a plecat. 
Dar odată cu vremea rece a 
revenit la culcușul ei. unde va 
sta din nou pină la primăvară...
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I
I
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I
I
I
I
I

!
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

i
I

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
Adevărul a ieșit la lumină

într-o scrisoare adresată conducerii partidului, Elena Cojocaru, merceolog la grupul școlar special de reeducare Craiova, sesiza că la ultima adunare generală a oamenilor muncii din școală nu i s-ar fi dat voie să-și exprime în mod liber opinia cu privire la problemele puse in discuție.Ce a rezultat din cercetările efectuate de o comisie alcătuită din delegați ai Ministerului Muncii, Direcției județene pentru probleme .de muncă și ocrotiri sociale și Inspectoratului școlar județean — concluzii stipulate intr-un răspuns vizat și de Comitetul județean Dolj al P.C.R. ? în școală s-au săvîrșit, de către directorul unității, prof. Ion Popescu, și organizatorul grupei sindicale, prof. Dumitru Hari- ton, o seamă de abateri. în relațiile cu personalul școlii, directorul folosea cuvinte jignitoare; a încadrat in școală rude apropiate (cumnați, fiică etc.) care aveau o atitudine arogantă, sfidătoare, insultînd și a- menințind pe unii lucrători cu îndepărtarea din școală ; în mod frecvent s-au adus și consumat băuturi alcoolice, uneori în cancelaria profesorilor și chiar în cabinetul directorului ; cu prilejul împlinirii a 50 de ani de către directorul școlii, au fost strinși bani de la personalul școlii — circa 5 000 lei — de către organizatorul grupei sindicale, cumpărîndu-i-se diferite cadouri și înminindu-i-se și suma de 1 300 lei ; în relațiile de serviciu cu inspectoratul școlar județean, directorul I. P. a avut o atitudine

de sfidare etc. Pentru toate acestea. Ion Popescu a fost pus în discuția adunării generale a oamenilor muncii și înlăturat din funcție și din școală. De asemenea, a fost îndepărtat din școală prof. Dumitru Hariton, principalul organizator al consumului de băuturi alcoolice in școală și în afara ei.în adunarea generală. Elena Cojocaru, autoarea sesizării, încercînd să-i ia apărarea fostului director, a avut o comportare în afara normelor de desfășurare a unor asemenea discuții organizate. Astfel, după ce i s-a dat cuvîntul și a spus ceea ce a dorit, a vociferat în sală șl și-a permis să facă diverse afirmații necontrolate. în răspuns se mai precizează că Elena Cojocaru a fost anterior secretara școlii și pentru că fostul director i-a tolerat unele abateri' a încercat să-i vină în apărare.Ne aflăm, așadar. în fata unei situații nedorite, cînd autoarea scrisorii reclamă fapte neadevărate, confundind drepturile democratfee cu indisciplina, cu afirmarea în fața adunării generale a unor puncte de vedere neconforme cu realitatea. Din referatul de cercetare rezultă că abaterile grave ale unor cadre cu funcții de conducere au fost posibile și datorită faptului că biroul organizației de partid din școală nu a adoptat o atitudine fermă, intransigentă față de lipsuri, ci dimpotrivă s-a făcut chiar părtaș la unele din ele. Pentru aceasta, cu prilejul alegerilor în organizațiile de partid. se vor lua măsurile corespunzătoare.

nele județene de partid. Totodată, s-au luat măsuri ca la C.A.P. cu tradiție și experiență in cultura pepenilor să se afecteze prin planurile de producție su
prafețe mai mari pentru această cultură, asigurindu-se astfel posibilitatea ca un număr cit mai mare de cooperatori să-și desfășoare activitatea în acest domeniu.

Orice loc de muntă trebuie

bine organizat
La sectorul de furaje al Oficiului de îmbunătățiri’funciare al județului Buzău lucrează și echipa condusă de Gheorghe Potîrniche. într-o scrisoare purtînd semnăturile membrilor echipei sale se relata că, datorită dezinteresului conducerii, sînt deficiențe în organizarea muncii, datorită cărora oamenii nu cunosc nici sarcinile de producție și nici retribuția pe care urmează să o primească în urma realizării planului. Semnatarii mai sesizau, de asemenea, că nici condițiile de muncă nu sînt corespunzătoare.Din cercetările efectuate de către un colectiv condus de tovarășa Cristița Dinu, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., a rezultat că sesizarea este întemeiată. Astfel, la forarea diferitelor puțuri pentru apă. conducerea sectorului respectiv întocmește mai intii un raport de lucru estimativ, iar la incheierea lucrării se face o situație definitivă. Greșeala conducerii sectorului constă in faptul că rapoartele de lucru estimative nu sînt date șefilor de echipă încă de la începutul lucrării pentru a se cunoaște valoarea acesteia. lucru

ce a fost reglementat cu prilejul controlului. Este adevărată și afirmația din sesizare că in unele situații s-au dat indicații verbale de a se executa forări peste 250 ml, la cit a fost proiectată instalația de foraj, situație ce a fost reglementată cu conducerea unității.în referatul de cercetare se confirmă și faptul că vagoanele-dor- mitor sînt foarte vechi și nu mai corespund necesităților lucrătorilor, stabilindu-se ca in anul viitor să se cuprindă în planul de dotări 6 vagoane dormitor corespunzătoare, în ceea ce privește pregătirea de hrană caldă, situația este mai dificilă, ținînd seama de faptul că echipele de forare iși desfășoară activitatea în cimp, departe de sediul oficiului. în consecință, s-a stabilit cu conducerea unității să se stipuleze ca o clauză în contract asigurarea hranei pentru muncitorii de la foraj de către beneficiari.Despre cele constatate și măsurile luate, se subliniază în încheierea referatului, au luat cunoștință și semnatarii scrisorii, iar conducerii unității i s-a recomandat ca în viitor să-și îmbunătățească stilul de muncă.
Pămintuț este o/ obșți[

-să-l folosească obștea!
Unii membri ai cooperativelor a- gricole de producție din comunele Matca și Drăgănești — județul Galați — au renunțat la munca în cooperativă, ai cărei membri sînt, și au plecat in alte județe, unde au „închiriat" diferite suprafețe de teren, aparținind unor C.A.P.-uri, în schimbul unor sume de bani (8 000—12 000 lei/ha), pentru a le cultiva cu pepeni pe care să-i vîndă la prețuri piperate — se arăta in mai multe sesizări adresate conducerii partidului.Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, care a efectuat cercetările de rigoare, confirmă justețea afirmațiilor, preci- zind. totodată, măsurile adoptate. Unele consilii de conducere aleC.A.P. (Căbești-Bacău, Potlogi și Corbii Mari—Dîmbovița, Vădeni — Brăila. Buftea, Ciocîrlia. Ibăneștiși Iana— Vaslui etc.) au dat unor cooperatori din județul Galați, sub diferite forme. în afara prevederilor legale și statutare, suprafețe deteren in schimbul unor sume de

bani, pentru a fi cultivate cu pepeni.Ca Urmare. Biroul permanent al Uniunii Naționale a C.A.P.. anali- zind aspectele semnalate, a hotărit; dezbaterea cazurilor în toate județele și luarea măsurilor de rigoare de către uniunile județene pentru identificarea, în continuare, a eventualelor situații asemănătoare ; anularea contractelor nelegale încheiate intre conducerile C.A.P. și cultivatorii de pepeni. restituirea sumelor primite de către C.A.P. și retribuirea muncii cooperatorilor respectivi potrivit normelor legale in vigoare ; organizarea in continuare â activității cu cooperatorii din cadrul u- nităților respective sau cu cei din județul Galați, dar normați și re- tribuiți ca și ceilalți cooperatori, producția de pepeni urmînd să fie valorificată de către C.A.P.în răspuns se subliniază apoi că au fost luate măsuri de sancționare a cadrelor de conducere din cooperativele care au comis asemenea abuzuri, discutarea lor in orga-

Ciștiguri — numai din muncă!
Pe strada Calomfirescu nr. 2 din sectorul 4 se află un mic atelier de reparat genți și articole de maro- chinărie. Aparține lui Ionescu Cor- neliu-Constant-Aureliu. zis „stăpî- r.ul“, după cum se afirma intr-o scrisoare. Se pare că porecla îi vine și de acolo că în slujba lui mai sînt vreo 4 lucrători, pe care-i plătește „la bucată", la prețuri stabilite după propria-i vrere. în schimb, dacă duci ceva la reparat, ar fi in stare să-ți ceară cit costă obiectul ca nou.După ce se relatau o seamă de fapte necinstite cu care se ocupă „stăpînul", scrisoarea conchidea : fapt este că el duce o viață ce. depășește cu mult veniturile realizate în micul atelier, venituri pentru care plătește un impozit modest.în răspunsul Inspectoratului municipiului București al Ministerului de Interne, care a cercetat sesizarea, se subliniază că în atelier s-au găsit mai multe materiale și accesorii pentru marochinărie fără forme legale, o sumă de aproape 20 000 lei. casetofon. radio și alte obiecte de proveniență străină. Atelierul, se afirmă în răspuns, a fost sigilat,

urmind ca. împreună cu organele de specialitate, să se efectueze un inventar amănunțit.La domiciliul „stăpinului" s-au găsit apoi 9 perechi de pantofi din box, pentru damă și bărbați, sustrase de la întreprinderea de încălțăminte „Dîmbovița" de către soția lui, rihtuitoare la secția creație. 8 ceasuri. din care 3 din aur, o brățară, un lanț, verighete etc. toate din aur. peste 30 000 lei. De asemenea, el este proprietarul unui autoturism „Dacia 1 300“, cumpărat pe numele sorei sale (la care s-au mai găsit și librete C.E.C. pe numele lui in sumă de peste 22 000 lei), a două apartamente, unul pe numele lui și altul pe cel al fiului său. Pentru definitivarea cercetărilor, dosarul privind pe cel in cauză urmează să fie trimis la serviciul cercetări penale. Totodată, a fost sesizată comisia privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobindite in mod licit, intrucît nu poate justifica suma de circa 300 000 Iei.Iată deci care era adevărata față a „stăpinului".
Neculai ROȘCA
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Creația pentru tineret - teren fertil
alDacă putem socoti încheiate astăzi dezbaterile de principiu în jurul orientării realiste a creației muzicale românești, discuțiile asupra diferitelor genuri și compartimente ale ei sint oricind actuale. Un capitol căruia i se cuvine o permanentă atenție este cîntecul, piesa corală, spectacolul liric destinat copiilor. Genul merită a fi cu prisosință susținut, diversificat, se pot încerca în cuprinsul lui toate experiențele de sensibilitate și expresie, cu scopul de a pune in funcțiune, psihologic și estetic, imaginația, afectele copilului. Fapt îmbucurător.în ultimul deceniu, muzica despre și pentru copii înregistrează izbinzi, cantitativ și calitativ, incit există acum un repertoriu variat pentru preșcolari .și școlari. Editura muzicală a Uniunii compozitorilor a publicat mai multe antologii, intre care caietul Tineret, vlăstar al țării, cu melodii de George Grigoriu, Felicia Donceanu, Lauren- țiu Profeta. Gheorghe Baza- van, Florin Comișel. Radu Paladi. Radu Șerban. Liviu Ionescu. Sergiu Sarchizov, Doru Popovici ș.a. Un alt caiet de Cîntece pentru școlari cuprinde piese de D. D. Botez, George Derie- țeanu, Mircea Neagu, Dan Voiculescu, V. Timiș. Zol- tân Aladâr etc. Coruri pentru copii, pe versuri de poeți români și maghiari, au compus și Teodor Bratu, Csiki Boldizsăr. Ion Dumitrescu, Max Eisikovits, Jo- dăl Gabor, Hilda Jerea. Sabin Pautza. Dan Voiculescu. Anton Zeman.

muncii compozitoruluiîn multe din aceste cîntece corale descoperim acel pifnet nou de intersecție intre sensibilitatea creatoare și lumea copilăriei, expresia lor reușind să sugereze și să susțină imagini co se sculptează in conștiința fragedă și fragilă a copilului. Astfel, Liviu Comes. în 25 Cîntece pentru copii, și Dan Voiculescu, în Cîntece pentru copii, pe versuri de

pricepere, avînd un nerv sprinten, țintind dincolo de simpla creare a unei a- greabile dispoziții de spirit, și le însușesc spontan — melodii epigramatic formulate, vignete sugestive ale unor mici tablouri umane, imagini de natură, apeluri la dragostea de țară, miniaturale fără intenție de diminuare a tensiunii, a emoției artistice.
însemnări

de George SBÂRCEA

Țudor Ărghezi, Otilia Cazi- mir, Nina Cassian, Veronica Porumbacu și poezii populare, cuprind o gamă largă, de la meditația lirică și dragostea de țară la rezonanța bucuriei de viață, mijloace de expresie ce indică un drum propriu. Ei intenționează ș-i izbutesc să creeze un climat sufletesc înrudit cu al micilor auditori și. firește, totodată in- terpreți, căci dacă muzica despre și cea pentru copii nu este totdeauna unul și același lucru, în multe cazuri se realizează intre ele identitatea perfectă și i- deală.Concursul de creație de cîntece al Consiliului național al pionierilor stimulează anual pe compozitori să-și cheltuiască din belșug verva melodică, invenția armonică într-un domeniu care nu este niciodată suficient acoperit spre a satisface nevoia de mur zică a copiilor. Ei așteaptă — și atunci cînd . cîntecele sînt brodate cu răbdătoare

Aspectele multiple ale realității iși pot afla astfel ecoul și in formele grațios miniaturale ale cîntecului pentru copii. în melodiile de matcă autohtonă. în directă prelungire a folclorului, dar diferite prin a- dîncimea de simțire, prin semnul distinctiv al limbajului artistic.Dacă piesele corale, pe una sau mai multe voci egale,' cintecele pe versuri de poeți clasici și contem-’ porani reflectă, în număr destul de mare, dar cu toate acestea insuficient încă, bucuria copiilor de a descoperi viața, munca, datoriile și satisfacția împlinirii lor, senzația de sine vitală rămine frustrată pe tărîmul spectacolului muzical. O operă destinată copiilor, cum este Păcală de Sabin Drăgoi, a fost uitată în arhivele teatrelor lirice, deși ea se poate bucura de succes, datorită conținutului moralizator reflectat cu excelente mijlpace artistice, printr-o regie inteligentă,

policromă, capabilă să susțină muzica bogat hrănită de sevele folclorului. De o soartă mult mai bună nu se bucură nici opera Motanul încălțat de Cornel Trăi- lescu, baletul Prinț și cerșetor de Laurențiu Profeta. Ele figurează prea rar pe afișul teatrelor noastre muzicale, deși acțiuni organizate prin școli le-ar putea asigura un public sensibil și generos. Ce să mai spunem de operetele, basmele sau comediile muzicale radiofonice ale lui Aurel Giroveanu, bunăoară — Floare albastră, Mărul de aur, Găinușa de aur, Alice în țara minunilor — care se programează o dată pe an sau la doi-trei ani ? E prea puțin, după cum rar figurează in emisiunile posturilor noastre de radio și televiziune cintecele scrise pentru copii de Florentin Delmar, Țemistocle Popa, Laurențiu Profeta, Elly Roma, Gelu Solomonescu, Radu Șerban, Zsolt Keresz- tely.Exercițiul participării individuale la existența colectivă a început de la virsta copilăriei. Arta — muzica îndeosebi ! — este o cale dintre cele ’ măi accesibile și mai sigure spre desconerirea sensibilă a vieții, a omului, a realității. De aceea este nevoie de mai multă și mereu mai bună muzică despre și pentru copii, cărora cîntecul bun, de simțire simplă, directă, puternică le îmbogățește neîntrerupt orizontul moral și le solicită în permanență atenția în direcția nobilelor idealuri ale României socialiste.

Un bogat program deDupă cum am fost informați, oficiile județene de turism organizează in această perioadă un bogat și atractiv program de excursii. Spicuim din traseele acestora doar cîteva : Valea Prahovei, Oltenia de sub munte, Maramureș și Țara Oașului, Porțile

de Fier, Munții Banatului, Munții Apuseni. Țara Hațegului, Munții Retezat. Valea Oltului, Nordul Moldovei. La cerere se pot programa excursii și în alte zone. Se organizează de asemenea și circuitul turistic al României. Organizatorii de turism asigură condiții confortabile

excursiide transport, cazare și alimentație după gustul și preferințele participanților la excursii. înscrieri și informații suplimentare la agențiile și filialele oficiilor județene de turism din întreaga țară.
In fotografie Vedere 
de la Poiana Brașov

teatre
• Teatrul National București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19,30.
• Orchestra simfonică a Radio-
televiziunii : Concert simfonic. 
Dirijor : Iosif Conta. Ciclul
„ENESCU-MAHLER“ — 19,30.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul GiuIești (sala Giu- 
lești) : Omul care a văzut moar
tea — 19,30, (sala Majestic) : Dra
goste periculoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
® Teatrul sa.tiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30. (sala Victoria) : 
Omul care aduce rîsu! — 19.30.
@ Teatru] „Ion Vasilescu" : Pia
tră Ia rinichi —- 19.30.
o Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română4* : Drag mi-e cîntecul șj 
jocul —' 19,30.
® Teatrul .,Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 17.30.
• Teatrul „Țăndărică44 : Omulețul 
de puf — 17.30. (la Clubul T 4. 
str. Turturele) : Punguța cu doi 
bani — 10.
• Circul București : Invitație la 
circ — 19.30.
9 Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19,30.

cinema
a Circiuma din strada Piatnițkaia: 
SCALA — 9,30; 11.30; 14; 16; 18.15; 
20.30.
• Aurul lui Mackenna (ambele 
serii) : PALATUL SPORTURILOR 
$1 CULTURII — 18.
• Animalul : BUCUREȘTI — 9.15; 
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 : FLAMURA
— 9.
• Hop... și apare maimuța : VIC
TORIA — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• 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.
• Star: CINEMA STUDIO — 10; 
13; 16; 19.
• 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; 13.30; 15,45; 18; 20.15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Tom și Jerry — 9.15; 10.45;
12,15; 13,45, Război și pace (se
riile I și II) — 15; 19 : DOINA.
• Orașul fantomă : FESTIVAL —
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20.30, LU
CEAFĂRUL — 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; 15.45: 
18; 20,15. FEROVIAR — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Doi acri de pămînt — 11,45, 
Stigmatul răului — 14; 16,15, A- 
leksandr Nevski —■ 18.30; 20.30 : 
CINEMATECA.
• Imposibila poveste de dragoste:
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 rămîn oameni : BU- 
ZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Fiul feței palide : BUCEGI — 
9,30: 11.30; 13.30: 16: 18; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Abatere zero : DACIA — 9;
11,15; 13.30: 15,45; 18: 20.
• Ghinionistul : EFORIE — 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20.30.
• Avaria : FERENTARI — 1«;
18; 20.
• Generalul Mina : FLACĂRA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20.
• Aventurile lui Don Juan — 9; 
11; 15,45; 18; 20.15, Pentru patrie
— 13 : GIULESTI.
• Contele de Monte Cristo : GRT- 
VITA — 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.

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.

Antonio Buero Vallejo, despre care s-a spus că a restituit teatrului spaniol capacitatea sa reflexivă și resursele sale de „corectare .și organizare justă a societății contemporane", este azi. la 61 de ani. cel mai prestigios dramaturg al țării sale.„Fundația" (traducerea Palmira Ar- naiz și Victor Ivanovici) aparține sferei lucrărilor inspirate din problematica luptei revoluționare, acelei literaturi din care fac parte (ca să ne referim doar la ultimele decenii) bogata literatură a Rezistenței franceze sau a războiului civil spaniol, opere ale lui Malraux și Sartre și multe, foarte multe lucrări apărute în țările socialiste.Frapantă și fascinantă in „Fundația" este tocmai originalitatea motivelor și a construcției dramatice, perspectiva asupra raporturilor dintre realitate și iluzie, realitate și vis ori coșmar, conștient și subconștient.Eroii piesei sint cinci luptători condamnați la moal’te și închiși in aceeași celulă a unei temnițe. Unul dintre ei, gat, sub presiunea a torturilor („trădare a cărnii") .... mele omului cu care ținea legătura, fără să-și dea întru totul seama de consecințe. Adevărul, revelat pe deplin, părîndu-i-se insuportabil, încearcă să se omoare. E împiedicat de Asel (luptător matur, care a trecut, cu ani în urmă, printr-o experiență asemănătoare). înnebunește ; maladia ii aduce uitarea și il aruncă in imaginar.Ingenios construită, piesa ne situează de la început, fără să ne prevină, in plină iluzie. Cortina se ridică în fața noastră asupra „lumii lui Tomas". Sîntem la o generoasă și ciudată fundație, într-o ambianță confortabilă și chiar luxoasă... Vom realiza falsul odată cu Tomas, care începe să-și revină, găsind in el, cu ajutorul lui Asel, forța, energia morală necesară continuării luptei.Solicitările acestei piese, oscilațiile planurilor ei ne trimit cu gindul la faptul, atît de subtil remarcat Radu Beligan în elegantul său din caietul-program, că Vallejo născut pe aceleași pămînturi cu Quijotte al lui Cervantes, eroul „călăuzit de o falsă percepție a lității transformă această inaptitudine într-o uriașă energie morală, conciliind existența cu grandoarea și desăvirșind o construcție a cărei pir-

ghie este irepresibila nevoie de frumos, de adevăr". Dar și la alte se, tradiții hispanice : filozofia „Viața e vis" și „Judecătorul Zalameea" ale lui Barca, ori jocul i picturile lui Velasquez etc.Și mai substanțială este originalitatea viziunii „Fundației" și a lui Vallejo asupra condiției luptei și mai ales a luptătorului. „Fundația" pledează net in favoarea acțiunii sociale și politice („îndoiește-te cit vei voi. dar nu uita să acționezi"). O acțiune căreia ii subliniază dificultățile, durata.Dar evocînd revolta împotriva cruzimilor și silniciilor, a „fatalității" prădăciunii, minciunii, neimplinirii,

sur- din din i Calderon de la perspectivelor din

CARNET TEATRAL

știrbită complexitatea, ădincimile, deschiderile; de a traduce situațiile, stările, trăirile, sentimentele eroilor în scene și metafore teatrale dintre cele mai percutante. „Fundația" este spectacolul în care cunoscuta propen- sie a lui zare și ză in Iată, de .tei — înnobilate de grația, fragilitatea, eleganta prezenței și discreția jocului Hindi Tomoroveanu — scene stranii, fascinante, de o frumusețe plastică concurată doar de gravitatea semnificațiilor pe care le conțin (Berta întruchipează Senzualitatea. Iubirea și apoi Moartea).Distribuția promite mult, iar spectacolul interpretării oferă și mai mult. Am avea o singură reținere față de alegerea lui Marin Moraru pentru rolul lui Max, rol pe care actorul rează țin. e după tuși schimbîndu-i trucîtva ; băția. t>e spectacolul nu a- un accent comic.

Horea Popescu spre vizuali- spectaculos se finalizea- modul cel mai organic, pildă, scenele apariției Ber-

„Generoasa fundație
de Antonio Buero Vallejo

LA TEATRUL NAȚIONAL

il colo- comic (pu- drept, dar, mine, nepotrivit), in- semnifi- > altfel,
to-

Tomas, a divul- durerii fizice, nu-

de eseu s-a Don care rea-

Vallejo insistă asupra luptei mai grele : lupta contra Lupta împotriva spaimei poate face să abandonezi știi „o moluscă moale și între dinții unei lumi de fier"). Lupta Împotriva scepticismului (există multe trepte de urcat in dobindirea libertății), lupta împotriva considerării luptătorului un supraom, dar și a relativizării eticii revoluționare. Vallejo nu edulcorează violența luptei, nu-i trece sub tăcere dificultățile și paradoxurile. Vorbind despre șansa oamenilor de a transforma lumea, el subliniază în același timp omenescul, fragilitatea

celei 
ta însuți. care te (cind te sensibilă

celor care o înfăptuiesc. Oamenii nu se nasc Devin — spune Vallejo — sub fluența unui crez.„Sîngele" acestui original despre rezistență și solidaritate, pre iluzie și vis ca antidot al suferinței insuportabile izvorăște dintr-o experiență proprie.
eroi. îneseu des-Pentru Vallejo, telurile și condițiile luptei -- - nu au fost doar subiecte de meditație. ci o angajare a propriei vieți.Stima față de propunerile dramaturgului, trăsătură caracteristică regizorului Horea Popescu, îl recompensează aici mai mult ca oricind. De mult n-am mai văzut o montare atît de inteligent comprehensivă, atît de fidelă textului și totuși atit de creatoare prin efortul conjugat al regizorului, scenografului Paul Bortnovski, și ale interpreților, de a-i păstra ne-

politice

vea nevoie de niciEl te ține concentrat prin variațiile lui in gravitate, orga rafinată a tensiunilor pe care le creează, prin surpriza îmbinării realului cu imaginarul și subconștientul, prin șocul revelațiilor, prin violența încleștărilor și patosul sub semnulRealizind unul dintre demonul ieșirii in evidență înaintea celuilalt. Și aceasta fie că e vorba de adevărata performantă a lui Ovidiu 
luliu Moldovan, care începe prin a compune ușor ostentativ comportamentul bolnavului, agitația lui frenetică, schimbarea lui de umoare, dar continuă firesc, adevărat, copleșitor, fie de creația lui Mircea Albulescu, tulburătoare prin lipsa de spectaculos. prin naturalețe, concizie, prin forța cu care atinge coardele sensibilității noastre ; fie de Gh. Cozorici, al cărui joc grav și sobru te ciștigă, deopotrivă, prin țișnirile patetice, sau de Costel Constantin, a cărui dyritate a replicii exprimă o natură mai echilibrată, aptă să conducă lupta.Incitat de un text mesaj și cuceritor prin modernitatea formulei, fundație" la Național e de echilibru, rotunjime clasică.

fraternizării dintre eroi unui mare ideal.portrete închegate, nici interpreți nu ascultă de

generos prin ineditul și „Generoasa un spectacol și frumusețe
Natalia STANCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

c

Aflînd trista veste că recent, datorită unei avarii bruște, cauzată de o explozie, la Combinatul petrochimic din Pitești au fost provocate victime omenești și pierderi materiale, vă exprim dumneavoastră șl, prin voastră, acelora care au avut de suferit și familiilor celor care profundă compasiune și condoleanțe. dumnea- au pierit
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Central

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu deosebită satisfacție am primit mesajul dumneavoastră de felicitare, transmis cu ocazia instalării mele la Președinția Republicii Panama.Folosesc acest prilej pentru a vă exprima, la rlndul meu, cele mal bune urări pentru dezvoltarea bunelor relații existente intre țara noastră și Republica Socialistă România, precum și pentru succesul nobilei cauze a înțelegerii Internaționale șl colaborării intre popoare.Cu deosebită stimă.

ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 șl 11 noiembrie. In țară i Vreme in 
general închisă, eu ceată, mal ales di
mineața ți seara. Pe alocuri se vor 
semnala ploi slabe șl burnițe, tndeo-

■ebl în nordul și estul țării. Vlnt slab, 
pînă Ia moderat. Temperaturile mini
me vor tl cuprinse Intre minus 5 și 
plus 5 grade, iar cele maxime intre 2 
șl 12 grade, local mal ridicate la începu
tul intervalului. In Transilvania se va 
semnala Îngheț la sol. In București t 
Vreme In general închisă, cu ceață, 
mai ales dimineața șl seara. Vtnt. slab, 
pînă la moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

româno -ghaneze de cooperare economică și tehnicăMiercuri după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut o întrevedere cu J.L. S. Abbey, ministrul planificării economice din Republica Ghana.în aceeași zi a fost semnat Proto- oolul primei sesiuni a Comisiei mixte româno-ghaneze de cooperare economică șl tehnică. Protocolul prevede măsuri pentru finalizarea unor acțiuni de cooperare în domeniile industriei construcțiilor de mașini, industrializării lemnului, agriculturii,
CronicaLa Biblioteca centrală de stat din Capitală a fost Inaugurată, miercuri, o expoziție de carte din Republica Populară Chineză.Volumele prezentate acoperă o diversitate de genuri — de la literatură social-politică, științifică, tehnică, la beletristică originală și traduceri, cărți pentru copii și tineret, albume de artă. Cărțile au fost oferite de Biblioteca Națională din Pekin, prin intermediul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București și vor intra în fondul Bibliotecii centrale de stat.La festivitate au luat cuvlntul Angela Popescu Brădiceni, directorul Bibliotecii centrale de stat, și Li Tin- cluan, ambasadorul R.P. Chineze la București, care au subliniat faptul că această manifestare se înscrie în contextul fructuoaselor relații de colaborare culturală existente între cele două țări, contribuind la mai buna

de interes fost sta- șiprecum și in alte domenii reciproc. De asemenea, au bilite măsuri pentru dezvoltarea diversificarea schimburilor comerciale dintre cele două țări.Din partea română, protocolul a fost semnat de Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul și Cooperării iar dinComerțului ExteriorEconomice Internaționale, partea ghaneză de J.L.S. Abbey, ministrul planificării economice.Au fost de față Kwame Addae, ambasadorul Republicii Ghana la Bucur rești, și membri ai celor două delegații.
zileicunoaștere a vieții spirituale a popoarelor român și chinez.

★La cea de-a doua ediție a Festivalului internațional al filmului didactic „Schola-film 78“, care s-a desfășurat, recent, la Brno — Cehoslovacia, peliculele prezentate de Oficiul central pentru mijloace de învățămint din Ministerul Educației și învăță- mîntului s-au bucurat de o bună a- preciere, fiind distinse cu premii și mențiuni. Premiul „Placheta de aur" a fost obținut de trei filme didactice românești : „Unitatea materială a lumii", „Aplicații ale Legii lui Ar- himede" și „Fiziologia sistemului limfatic". Primul dintre acestea, utilizat pentru ilustrarea cursurilor de științe sociale din școli și licee, a primit, în plus, mențiunea de „Cel mai bun film al festivalului". întrunind unanimitatea votului membrilor juriului. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cum se îndeplinesc măsurile
de dezvoltare a fotbalului în școli
Ancheta noastră în județele Botoșani și NeamțLa timpul potrivit, opinia publică a luat cunoștință de măsurile complexe hotărite pentru Îmbunătățirea în perspectivă a calității fotbalului nostru. Una dintre ele, și am spune dintre cele mai importante, este organizarea intr-un nou sistem a competițiilor școlare de fotbal.Pentru a se asigura o bază tot mai largă de selecție a copiilor șl juniorilor, in vederea promovării unor elemento talentate, de mare viitor, in activitatea de performanță, s-a încheiat, incă din luna mai, un protocol intre Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, Ministerul Educației și Invățămîntului, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Național al Pionierilor și Federația Română de Fotbal, protocol semnat la nivelul cel mai înalt al reprezentării acestor organisme.Potrivit protocolului, prin grija fiecăruia dintre factorii Implicați, și a tuturora la un loc, odată cu noul an școlar trebuiau organizate — pe categorii de virstă, după un nou regulament — „Campionatul școlilor generale" și „Campionatul liceelor". Ambele competiții — prevăzute cu etape la nivelul școlii, apoi al localității și județului, etape interjudețene și pe țară ca punct dc pornire data de 15 septembrie. Pînă Ia 15 zută încheierea turului etapei pe școală, urmînd ca în fășoare returul acestei prime etape, echipele calificate mai departe în lunile mai și iunie.Care este stadiul desfășurării acestor competiții de tante pentru revitalizarea fotbalului de performanță — competiții a căror organizare revine, in această fază, inspectoratelor școlare, comitetelor județene ale U.T.C. și consiliilor județene pentru educație încercat să aflăm într-o largă anchetă efectuată zilele denții „Scînteii".Astăzi, inserăm cîteva din constatările și concluziile

aveau noiembrie era prevă- primăvară Să se des- urmind să concurezemasă, atit de impor-fizică și sport — am trecute de corespon-acestei anchete.BOTOȘANI
Începutul e bun. Dar nu toți factorii 

locali manifestă interesul cuvenit

fost dezbătut și în ședințele de Instruire a directorilor de școli și licee din județ, atrăgîndu-li-se atenția asupra sarcinilor precise ce le revin în acest scop. Cit privește sprijinul acordat de C.J.E.F.S., remarcăm faptul că arbitrii și tehnicienii comisiei județene de fotbal au și fost repartizați pe localități, în vederea acordării unei asistențe de specialitate.Rezultatele ar fi fost și mai bune — în sensul că am fi putut face constatări îmbucurătoare din toate unitățile școlare — nu doar din citeva — dacă și ceilalți factori implicați, respectiv comitetul județean U.T.C. și consiliul județean al organizației pionierilor, și-ar fi îndeplinit obligațiile ce le reveneau. Or, de pildă, nici una din cele două organizații județene nu a stabilit pînă în prezent programul de pregătire a arbitrilor- elevi — sarcină ce le revenea direct. Ceea ce a nedumerit însă și mai mult a fost faptul că, interesindu-ne, nu am putut obține nici o relație la consiliul județean al organizației pionierilor in legătură cu desfășurarea campionatului la care ne referim. Or, dacă astfel vor sta lucrurile și în viitor, noul campionat de. fotbal școlar nu-și va putea realiza pe deplin scopul in toate localitățile județului. Fapt cu atit mai îngrijorător cu cit, după cum se știe, în acest județ activitatea fotbalistică de performanță nu se desfășoară un nivel cit de cit mulțumitor.

A

In cîteva rînduri• In cadrul turneului internațional de handbal masculin de la Debrețin, reprezentativa ~ ■echipa Poloniei (10-8).O Pe terenul sportiv studențesc „Tei" s-a disputat ieri meciul internațional de rugbi dintre selecționata universitară a Franței și formația bucureșteanâ „Sportul studențesc". Victoria venit oaspeților cu scorul de (6-0).
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DIN EXPERIENȚA ROMÂNIEI..."
de David STEEL, liderul Partidului Liberal 

din Marea Britanie

După cum este cunoscut, liderul Partidului Liberal din 
Britanie, David Steel, a făcut în luna octombrie o vizită în 
nia, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității 
liste, fiind primit și de președintele Nicolae Ceaușescu. La

Marea 
Româ- 
Socîa- 

___ ; ____ .... 1 re
întoarcere, omul politic britanic a publicat în cel mai important 
ziar londonez, „The Times'1, un articol în care își împărtășește 
impresiile și face unele considerații referitor la această vizită, ex- 
primînd numeroase aprecieri pozitive asupra vieții social-politice 
din țara noastră, subliniind că și o societate cum este cea brita
nică are de învățat din experiența țării noastre și că dezvoltarea 
legăturilor reciproce, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, 
este în avantajul ambelor popoare, al destinderii și colaborării 
internaționale.

Noul regulament a fost dezbătut din timp cu toți factorii implicați, începind de la nivelul județului și pînă la cel al orașelor și comunelor, al fiecărei școli generale sau liceu. Apoi, în școlile generale din județ s-a constituit in fiecare clasă cite o echipă de fotbal, campionatul la cele trei categorii de virstă stabilite înce- pînd imediat după deschiderea noului an școlar. O influență favorabilă asupra bunului mers al acestei acțiuni l-a avut repartizarea în marea majoritate a școlilor generale din județ a antrenorilor-elevi din clasele gimnaziale pentru echipele constituite in clasele mici (II—IV).Pentru a se asigura meciurilor in condiții bune, au luate măsuri pentru amenajarea baze sportive corespunzătoare, fapt — ne spunea prof. Nicolae dățeanu, inspector școlar — o sportivă cit de cit corespunzătoare exista pe lingă majoritatea școlilor. Așa că, la cele mai multe dintre acestea, nu am fost nevoiți decît să aducem unele îmbunătățiri sau modernizări. Dar. acolo unde competițiile de fotbal nu se pot organiza în bune condiții, am recomandat ca acestea să se desfășoare, pînă la crearea unor baze sportive proprii, pe terenuri existente pe lingă alte școli generale sau licee".începutul bun al noului campionat de fotbal școlar se datorează și sprijindlui efectiv acordat de inspectoratul școlar județean, cit și de C.J.E.F.S., prin comisia de fotbal. Astfel, după cum ne informa prof.

Mihai Matei, inspector general al inspectoratului școlar, regulamentul de desfășurare a noului campionat aNEAMȚ £ste nevoie

Silvestri A1LENE5
corespondentul „Scînteii"

® Cu prilejul retragerii din tatea competițională a celebrului internațional olandez Johan Cruyff, la Amsterdam a avut loc meciul internațional amical de fotbal dintre echipele Ajax Amsterdam și Bayern Mimchen. Meciul, disputat pe stadionul olimpic în prezența a peste 65 000 de spectatori, s-a încheiat cu scorul de 8—0 (2—0) in favoarea fotbaliștilor vest-germani, autorii golurilor fiind Breitner (3). Riimmenige (3). și Miiller (2). Cruyff, care a evoluat in echipa Ajax, a declarat la sfîrșitul jocului că scorul este prea sever, re- proșînd fotbaliștilor vest-germani că au lăsat pe planul secund caracterul demonstrativ al întîlnirii, cupați în permanență să mai multe goluri.® într-un spital din _______(Connecticut) a incetat din viață, in virstă de 81 de ani, fostul campion mondial de box la categoria grea, americanul Gene Tunney. El l-a învins în două meciuri memorabile pe celebrul Jack Dempsey, deposedin- du-1 de centură în 1926 la Philadelphia. Tunney a fost neînvins la categoria grea, abandonind titlul fără luptă în anul 1928,

fiind preo- inscrie citGreenwich

de mai mult sprijin (Urmare din pag. I)

desfășurarea fost unor „De Bră- bază
și sint

Spre deosebire de alți ani. competiția cuprinde acum toate clasele școlilor și liceelor, meciurile au loc după un program bine stabilit și respectat, este mai bine asigurată baza materială (spre exemplu, numai în acest an inspectoratul județean școlar a procurat 3 000 mingi de fotbal).Dar tot atit de adevărat este faptul că, incă din start, nucreate toate condițiile corespunzătoare pentru o bună acțiune de depistare și de selecție a talentelor fotbalistice, de pregătire a acestora.în primul rind, cel puțin acum. în etapa interclase a campionatului, depistarea copiilor talentați este lăsată, practic, numai pe seama profesorilor de educație fizică. Desigur că și ei pot remarca aptitudinile fotbalistice deosebite ale unor copii, dar ochiul specialistului — antrenor, actual sau fost fotbalist, arbitru — nu trebuie să-lipsească. Doi antrenori, de la F.C. Relon Cehlăul Piatra Neamț, nu pot în nici un caz acoperi, cu toată bunăvoința, zecile de meciuri care au loc zilnic in școlile din județ. De aici apare necesitatea ca și consiliul județean de educație fizică și sport, prin comisia sa de fotbal, să organizeze un colectiv larg dc specialiști (activiști sportivi, foști fotbaliști, antrenori de la echipele jude-

țene, arbitri și chiar jucători cu experiență) care să fie repartizați, pe baza unor programe, la un număr cit mai mare de meciuri, pentru a-i ajuta pe profesorii de educație fizică la depistarea și selecționarea celor mai talentați copii.O dată depistate și selecționate, talentele fotbalistice urmează să fie cultivate. Cine trebuie să se ocupe de aceasta 7 Desigur, în cea mai mare parte școlile, așadar, tot profesorii de educație fizică. E suficient ? Nu ! O mică parte dintre elevii selecționați sint preluați și pregătiți de cluburile sportive. Condițiile materiale existente la această oră pentru pregătirea acestora sint însă sub orice critică. Clubul de fotbal Re- lonul — singurul de specialitate din județ — nu dispune nici măcar de echipamentul necesar pentru cele trei formații de copii pe care le are, dar să mai primească1 si alți copii.Așadar, în județul Neamț, noua formă de organizare a campionatului școlar de fotbal are, deocamdată, rezultate parțiale. Se impun, după cum se vede, mai multă preocupare, atragerea unui colectiv larg de specialiști și intensificarea sprijinului material.
Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"

• Olimpiada de șah a continuat Ia Buenos Aires cu întîlnirile din turul 11 al concursului masculin. Meciul Iugoslavia-România s-a încheiat cu scorul de 2,5—1,5 (Gheorghiu-Liubo- jevici remiză ; Matanovici-Ciociltea 1—0 ; Ivkov-Ghițescu remiză ; Șubă- Parma remiză).Șahiștii români au ciștigat cu 3—1 meciul din turul anterior cu echipa secundă a Argentinei și l-au termi-

OLIMPIADA DE ȘAHnat la egalitate (2—2) pe cel din turul 8 cu formația Bulgariei,în clasament, pe primul loc a trecut S.U.A. — 28,5 puncte (1). urmată de Ungaria — 28 puncte, U.R.S.S. — 26,5 puncte (3) ; R.F. Germania — 26 puncte (1), Iugoslavia — 26 puncte, Suedia — 25,5 puncte (2) ; România — 25 puncte etc.în runda a 4-a a turneelor finale

ale competiției Suedia 1,5—1,5. feminine : România-
★transmite corespon-• După cum dentul agenției France Presse. marele maestru islandez Fridrik Olafsson a fost ales președinte al Federației internaționale de șah,' cu prilejul Congresului acestui for ținut la Buenos Aires. Olafsson urmează in această funcție olandezului dr. Max Euwe.

ducția industrială a Mureșului este de 34 de ori mai marc decît în 1950. Ca să realizeze azi producția anului 1948, industria județului nu are nevoie decît de zece zile. Atit, o singură decadă ca muncitoriv acestui picior de plai — români, maghiari, germani — să expedieze pe porțile fabricilor din Tg. Mureș sau Tîrnăveni, de la Reghin, Sighișoara ceeași producție ca al naționalizării.— V-aș propune preună spre oraș. Ge s-a intimplat de-a lungul străzii Doja, între locul unde ne aflăm acum și, să zicem, marginea veche a orașului, în răstimpul de cind faceți acest drum, ca lucrător la „Azomureș".— Pe vremea aceea, ne aducem aminte, se afla o clădire foarte veche, o fostă moară. Este considerată de toată lumea locul de ieșire in cîmp. Pe această porțiune a drumului au apărut, intre brica de piele și mănuși și țesătoria de bumbac și mătase, struit, aș zice a fost împrejurări, autoservice-ul. colo de moară, spre oraș, să notăm numai pe această stradă Doja : modernizările de la „Metalotehnica" și IMATEX, întreprinderea chimică „Prodcomplex", fabrica de conserve, întreprinderea de industrializare a laptelui.Este un punct de reper, unul singur al evaluărilor noastre viitoare, atunci cind, cu ochii privind peste umăr, vom vrea să Știm cam ce s-a făcut între noi și marginea de azi a orașului, dincolo sau dincoace de moara rămasă pentru totdeauna doar în arhiva memoriei. Numai în acest cincinal investițiile cu care Mureșul iși forțează marginile de azi ale dezvoltării sale se ridică la 15,6 miliarde. Sub lumina lor binefăcătoare harta județului

sau Luduș a- în anul întregsă privim îm-

altele, fa-S-a con- impus de Din-

• PENTRU BUNA 
CONSERVARE A OPE
RELOR DE ARTĂ. 45 d« specialiști de la cele mai mari muzee ale lumii s-au intîlnit zilele trecute la Roma pentru a dezbate problema atît de actuală a conservării în bune condiții a operelor de artă. Mutate în muzee pentru a le apăra de influența devastatoare a poluării, de degradare sau acte de vandalism, operele au nevoie de un anumit microclimat. în funcție de materialul din care sint făcute, de proveniență, de „maladiile" de care suferă. Colocviul de la Roma își propune tocmai discutarea modalităților de creare a condițiilor care să asigure conservarea perfectă a operelor de artă.

• „MUNȚI ÎNFRĂ
ȚIȚI". In ciuda distanței geografice mari care îi desparte. Montblanc (4 807 m), cel mai înalt munte al Europei, și Fujiyama (3 776 m), vestitul munte devenit emblemă a Japoniei, au fost declarați „munți înfrățiți", printr-o înțelegere intervenită între orașele situate la poalele lor, Chamonix și, respectiv, Fu- jiyoshida.

• ACCIDENTELE NA
VALE. Flota comercială mondială a pierdut în accidente, în anul 1977, un număr de 337 de nave, totalizind 1 073 127 tone — reiese din anuarul statistic recent publicat de societatea britanică Lloyd. In ce privește

cauzele accidentelor, pe primul loc se situează naufragiile și scufundările, după care urmează incendiile și coliziunile. Cele mai multe nave dispărute (54) au fost sub pavilion panamez ; in schimb, pe primul loc la tonajul însumat <292 000 tone) se situează navele sub pavilion liberian.
• MANIOCUL POA

TE FI DĂUNĂTOR. ° varietate de manioc, unul din alimentele de bază în Africa, Asia și America Latină, poate fi dăunătoare pentru om în anumite condiții. Este vorba de așa- zisul manioc Cassava, care devine nociv în cazul unei alimentații unilaterale în regiuni cu apă săracă în iod. Planta, foarte răspîndită datorită faptului

Revista publică articolele : „Exigențe actuale și de perspectivă in dezvoltarea economiei naționale", „Idealurile unirii rodesc pe deplin în anii socialismului" de Liviu Melinte, „Mereu împreună cu toți oamenii muncii din România socialistă" de Carol Golner și Iosif Kovăcs, „Organizațiile de partid in contextul perfecționării conducerii economiei" de Iulian Ploștinaru, „Soluționarea optimă a problemelor economice — cale de afirmare a superiorității noii orînduiri" de Teodor Brateș și „Normele de drept și cerințele de înnoire a vieții sociale" de Genoveva Vrabie. Din cuprinsul revistei mai menționăm articolele „Predarea științelor sociale in licee" de Emil Bâldescu, „Productivitatea muncii și căile creșterii ei" de Iosif Dumitru Bați, „Revoluția contemporană în știință și tehnică" de Mihai Mazaneț, „Criza democrației în capitalismul contemporan" de Nicolae Lotreanu, „Angajarea civică adevărata dimensiune a valorii artei" de Ion Dodu Bălan, „Ion Păun Pincio și mișcarea de Ia «Contemporanul»" de Z. Orneă, „Vatra intracarpatică, componentă inseparabilă a continuității românilor" de Nicolae Constantinescu, „Preocupări actuale ale dezvoltării economiei sovietice" de Ion Mitran, „Manifestări acute ale crizei monetare și financiare" de Costin Kirițescu și „Convergențe și divergențe asupra nevoii de filozofie a științelor" de Ludwig Griinberg. Revista mai cuprinde rubricile „Cărți și semnificații", „Marginalii", „Revista revistelor".
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA NOIEMBRIE 1978I : 33 38 36 20 11 34.a II-a : 31 8 14 29 45 19.

DIN 8ExtragereaExtragerea
își va corecta fără complexe marginile satelor și orașelor, dind la o parte ce nu-i mai convine, retu- șînd cu migală imperfecțiunile, sti- mulind cu priceperea-i probată creșterea florilor binefăcătoare vieții. Poate fi vorba de tot ceea ce s-a făcut și se va face, astfel incit județul Mureș, in rind cu județele țării, să devină mai bogat, mai frumos, ca oamenii lui, in spiritul a- devărat al adevăratei egalități, să se bucure cu inima plină de rezultatele acestei politici generoase, nepărtinitoare, cu urmări din cele mai favorabile pentru toți și pen

tru fiecare. Ne aducem aminte că in 1970 industria județului putea să realizeze o producție in valoare de 10,47 miliarde lei. In 1980, puterea ei se va înălța la nivelul a 23 de miliarde lei.M-am oprit într-o comună cu nume de viitor oraș. Sint la școala din centrul localității, la una din cele cinci școli generale de 8 ani ale Iernutului. Pereții prezintă în rame meșteșugite promoțiile de pînă acum. Trec pe lingă noi fete și băieți in uniforme proaspăt călcate. aflați în recreație. Absolvenții de mai tîrziu.— în școlile generale din comună sint peste 1 600 de elevi, ne spune tovarășa Margareta Sehllet, director-adjunct. Atit în ciclul primar, cit și la cel gimnazial sint organizate clase cu limba de predare română și maghiară. Sint cetățenii maturi ai orașului nostru de mîi- ne. împreună cu frații, cu părinții lor, împreună, români și maghiari, vor înălța orașul. Vor trăi și munci împreună, intr-o realitate pe

că se dezvoltă bine chiar și în sol sărac și cu apă puțină, conține substanțe care împiedică glanda tiroidă să asimileze iodul necesar organismului. A- ceasta poate duce la o frînare a dezvoltării psihice. Cassava hrănește la ora actuală circa 300 milioane oameni. constituind principala sursă de hidrați de carbon in regiunile tropicale. Se caută de aceea metode de ..purificare" a plantei de substanțele dăunătoare.
® DE LA „MUZICĂ" 

LA CRIMĂ. O formație de muzică de tipul „Punk" din Birmingham (Marea Britanie) și-a

propus să șocheze publicul și cu alte elemente decît cele de ordin vestimentar și muzical pe care le oferă de obicei. Pe afișele anunțind un „concert" (dacă o asemenea manifestație anti- artistică își merită numele de concert) ei anunțau ca ..atracție a serii" o... ghilotinare pe viu I Trebuie specificat insă că numărul de ghilotinare nu era „interpretat" de vreunul din ei • nu, formația oferea doar suma de 15 000 de lire unui eventual amator... la autoghilotinare. A- ceastă manifestație macabră a indignat pe bună dreptate opinia publică, dar poliția a putut interveni la timp pentru a con

In timp ce porneam în vizita mea în România — scrie David Steel — mă gindeam cit de utile sint asemenea vizite. în mod evident, cu cit e mai strîns contactul intre oamenii politici din Est și cei din Vest cu atit sint mai mari șansele slăbirii Încordării internaționale și realizării unei destinderi reale.în această privință, România — subliniază autorul articolului — a jucat un rol distinct atit prin repetatele invitații adresate liderilor politici, sindicaliștilor, oamenilor de știință și cultură, reprezentanților cercurilor de afaceri englezi de a vizita România, cit mai ales prin succesul evident al vizitei de stat Întreprinse de președintele țării la Londra in vara aceasta. Pre.zența mea la București a coincis cu Tîrgul comercial internațional, unde un succes deosebit l-a înregistrat compania engleză care a prezentat vizita de stat pe bandă video.Președintele Nicolae Ceaușescu — remarcă autorul — a adus o contribuție proprie, distinctă, în problema dezarmării și în afirmarea principiului neamestecului în treburile interne ale altor state. România, promovînd o politică externă strict independentă, se pronunță împotriva politicii de bloc, manifestă o preocupare constantă pentru afirmarea responsabilității statelor mai mici în problemele vieții internaționale.Majoritatea convorbirilor cu miniștri și alți demnitari au avut, inevitabil, un caracter oficial, dar ocaziile particulare au oferit posibilitatea de a înlătura barierele — autorul rela- tind in continuare un episod care a avut loc la Suceava unde,, neputînd să revină cu avionul in Capitală din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a putut cunoaște mai direct simțul de ospitalitate românesc, în decursul unei seri relaxante și agreabile, cum nu a mai cunoscut de mult.Un alt scop evident al unor asemenea vizite — scrie mai departe David Steel — este comerțul. Este plăcut să constați (cu prilejul unui tirg ca TIB) că multe companii engleze caută să-și desfacă mărfurile pe o piață sigură — deoarece ritmul de dezvoltare economică a României este uluitor. BAC și Rolls Royce au beneficiat de acordurile comerciale in- terguvernamentale. JCB se pregătea să ofere României ultimul tip de automacara pentru a fi supusă unor teste. Rankxerox are peste 90 mașini în țară și a expus ultimul ei tip de mașină de copiat. Comerțul nu e o glumă, ci o treabă serioasă, pe care oamenii politici trebuie să o sprijine.

Cea de-a treia concluzie, poate mai puțin evidentă pentru unii, este că pot exista lecții pe care englezii ar trebui să le învețe din experiența altor state, chiar dacă acestea se călăuzesc după o concepție economică și politică diferită.Autorul apreciază ca eronată tendința ca, pornindu-Se de la deosebirile orînduirii de stat să se ajungă la a se contesta toate aspectele sistemului social și politic al statelor est-europene ; după cum e greșită tendința de a accepta necondiționat o societate cum este cea occidentală în care se dă cale liberă înavuțirii, traficului de influență, privilegiilor unora, deci inegalităților, fără să se gindească la cei puțin înstăriți.Nu este neapărat necesar — continuă autorul — să acceptăm ideea proprietății de stat asupra tuturor întreprinderilor, cum este cazul in România, pentru a aprecia ca un lucru bun preocuparea pentru informarea largă a oamenilor muncii sau a- cordarea de premii după rezultate, așa cum am văzut într-o mare uzină de mașini-unelte. Fiecare sector își avea reprezentanții săi în consiliul oamenilor muncii, care conducea e- fectiv acel sector în colaborare cu directorul. Fiecare secția avea afișate grafice statistice, cu rezultatele producției și cu primele acordate conform rezultatelor, aprobate dc consiliu, precum și cu sarcinile de plan pentru luna curentă, atit pentru sectorul respectiv, cit și pentru ga fabrică.Și mai remarcabilă ne-a organizarea construcțiilor de țe. Vechile case, chiar cu aspect plăcut dar insalubre, sint demolate >n favoarea noilor blocuri de apartamente. Acestea sint înconjurate de pomi tineri, arbuști, straturi de flori și plante agățătoare. Nici un fel de inscripții și mizgălituri, nici o fereastră spartă nu se vede, nici o urmă de vandalism. Cum se realizează acest lucru 1 Blocurile sint administrate de asociațiile de locatari, iar cei cu situație materială mai bună sint încurajați să cumpere locuințe din fondul de stat în loc să închirieze.Rezultatul este crearea unui sentiment de comunitate și responsabilitate colectivă față de vecini, ceea ce lipsește total în Anglia de astăzi. Poate consilierii partidelor laburist și conservator ar trebui să meargă in grup în România ca să studieze acest fenomen... Ori am devenit atit do vanitoși incit să credem că nimeni nu ne mai poate învăța ceva ? — întreabă in încheiere liderul partidului liberal.

întrea-apărut locuin-

care o văd și o simt din cea mal fragedă copilărie : egalitatea. Adevărata egalitate, al cărui sens îl deprind în școală. Ei înțeleg asta cind privesc uzinele, tot mai multe la număr, șantierele tot mai numeroase, complexele tot mai moderne din agricultură.Văzusem la Reghin, in biroul primarului, un impresionant album, adunînd între filele sale multe și de toate, cîte s-au putut strin- ge pentru mai completa descriere a istoriei locurilor. La loc de cinste, o fotografie : participanți din Reghin și din împrejurimi la A-

dunarea Națională din 1918 de la Alba Iulia. La emoționanta adunare. în centru, în costum național — Feier Nicolae din Hodac, în stingă lui — Duma Vasile, în dreapta — Ariton Popa. De jur imprejur, alte chipuri de bărbați, toți cu mustață, tineri sau mai puțin tineri. De la Reghin la Alba, drumul nu e de colea. Cîte nu va fi plămădit mintea lor înaripată, de cîte ori pasul întîrziat în clisa drumurilor printre fostele porumbiști părăsite de recoltă și de toamnă nu se va fi sincronizat cu ochiul ager sfredelind viitorul, cu speranțe legate de împlinirea idealurilor înalte pînă la cer ? Mihai Bucur, unul din delegați, reprezenta „Societatea culturală a meseriașilor români" din Reghin. Căminul sindicatelor muncitorilor din Reghin se afla într-o clădire veche, din fostul parc „Promenade". Acolo s-a organizat, ceva mai tîrziu, în 1920, o acțiune muncitorească importantă, in cadrul grevei generale. în 1921. în aceeași clădire s-a constituit prima
fisca afișele și a interzice „concertul".

• TUTUN SI ETIMO
LOGIE. Multă vreme, cuvlntul tabac, sub care este cunoscut în majoritatea țărilor tutunul, a fost considerat ca fiind o formă ușor modificată a numelui insulei Tabago din arhipelagul Anti- lelor, unde crește această plantă. Cercetări lingvistice recente au dus insă la concluzia că de fapt cuvintul de origine este „taba- co“, pe care băștinașii din Insula Guahani (actualul San Salvador) îl foloseau pentru a denumi un mănunchi de frunze al unei anumite plante (anume chiar plantă de tutun) ; aspira- rea fumului acestei plante producea o senzație euforică. Acest obicei al băștinașilor din San

organizație locală a Partidului Comunist Român.Au trebuit să vină anii 23 August. A trebuit ca să-și croiască drumul cel numai atunci gîndurile de după istoria nou și rostite cindva într-un pare numit „Promenade" sau pe drumul incendiar al evenimentelor ce așteptau să se consume acolo, sub zidurile Albei Iulii, sau pe drumul atitor evenimente, să capete viață.îmi vorbea, tot la Reghin, meșterul binecunoscut al viorilor românești, Eroul Muncii Socialiste. Roman Boianciuc. „Au venit din Cremona să cumpere viorile făcute de noi". Punea în vorbele cu care îmi explica aceeași căldură pe care trupul fraged al viorilor ieșite din mina lui o primesc ca un fel de urare de drum bun și viață lungă prin lume, acolo Pe unde vor fi ursite să cînte. Produsele Mureșului merg în peste 50 de țări ale lumii. El alese, dintre atîtea lucruri meșteșugite, vioara și încerca să mă facă să înțeleg cită apreciere Înseamnă pentru lutierii români asemenea căutare. Și, imi mai spunea meșterul Boianciuc, cită valoare are lemnul de rezonanță românesc, peste toate, atunci . cind încape pe mîini știutoare să-i desferece sunetul.Plec din județ cu imaginea superbă a acestui arbore de rezonanță. înfipt adine în partea de sus a Mureșului, a acestui arbore cu nume de ținut, cu rădăcini umblătoare în părțile de început ale neamului nostru. Adevăratele inele ale virstei sale, nu e un secret pentru nimeni, sint zilele și nopțile de sevă strînse în creuzetul împlinirilor socialismului. Iar garanția zilelor șl nopților pline de foloase de acum încolo, știm bine, se numește munca spornică, sub conducerea partidului- comunist, a tuturor împreună — români, maghiari, germani.

Salvador a fost remarcat de Cristofor Columb în timpul călătoriilor sale ; el a introdus tutunul în Portugalia, de unde, la sfirșitul secolului al XVI-lea, ambasadorul francez Jean Nicot l-a importat apoi în Franța, răspîndindu-se de aici în întreaga Europă (cuvintul nicotină vine, de altfel, de la numele acestui ambasador). Chiar dacă în ce privește originea cuvintu- lui tabac pot exista controverse. in privința efectelor nocive ale fumatului de mult nu mai există vreo îndoială.
• UN SISTEM ULTRA

MODERN DE STOCARE 
A INFORMAȚIILOR a fost prezentat de specialiști ai cunoscutei firme olandeze „Philips"

Neaqu UDROIU

la Eindhoven. Acesta permite — după cum au afirmat ei — înregistrarea pe un disc dintr-un material plastic special a conținutului a circa 500 000 de pagini dactilografiate ! înregistrarea este efectuată cu ajutorul unei instalații cu laser, a cărui rază extrem de fină proiectată pe disc formează o pată minusculă, ce, depiasindu-se, „gravează" codificat, prin cavități microscopice. diversele date. Informațiile astfel înmagazinate reprezintă echivalentul a 100 de mari volume. Timpul necesar pentru accesul la informația dorită nu va depăși un sfert de secundă. Un anume dezavantaj al noului sistem derivă din faptul că înregistrarea „gravată" prin raza laserului nu poate fi ștearsă ca în cazul, spre exemplu, al benzilor magnetice.
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Expresie a voinței popoarelor de a se pune capăt 

cursei înarmărilor, la Națiunile Unite au început

Dezbaterile asupra problematicii 
dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a început dezbaterile asupra unui ansamblu de 15 puncte referitoare la dezarmare, înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni. Printre acestea figurează probleme concrete ale dezarmării. cum sînt : punerea în practică a recomandărilor conferinței din 1975 care a examinat modul de îndeplinire a tratatului de neprolifera- re a armelor nucleare, dezarmarea generală și completă, reducerea bugetelor nucleare, măsuri efective pentru traducerea în viață a scopurilor și obiectivelor deceniului dezarmării, armele chimice și bacteriologice, aplicarea rezoluției Adunării Generale privind problema unui tra

tat general asupra interzicerii experiențelor nucleare, interzicerea dezvoltării și producerii unor noi arme de distrugere în masă și a unor noi sisteme de asemenea arme, declararea unor regiuni ale globului ca zone ale păcii sau zone fără arme nucleare, conferința mondială asupra dezarmării etc.Reprezentanta Venezuelei, Maria Clemencia Lopez, a prezentat, în numele a 15 țări, printre care și România, un proiect de rezoluție prin care se cere O.N.U. și altor organizații internaționale să-și intensifice activitatea de informare a opiniei publice internaționale asupra situației pe planul cursei înarmărilor și al negocierilor de dezarmare.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Definirea poziției Egiptului la tratativele cu Israelul • Deda 

rafia primului ministru BeginCAIRO 8 (Agerpres). — Cotidianul egiptean „Al Ahram", citat de agenția M.E.N., informează că, în cadrul unei întilniri cu corespondenții presei străine din Cairo, președintele Anwar El-Sadat a declarat că „Egiptul nu va încheia un acord de pace cu Israelul dacă acesta nu va stipula clar viitorul negocierilor ce urmează a avea loc cu reprezentanții palestinieni, astfel încît aceștia să-și poată decide ei înșiși viitorul pe malul occidental al fluviului Iordan și în zona Gaza". Președintele Sadat a arătat, în context, că a transmis delegației egiptene la negocierile de pace de Ia Washington instrucțiuni ca acordul de pace să afirme autonomia administrativă a poporului palestinian pe malul occidental și în Gaza.Referindu-se, în continuare, la actualele convorbiri de pace egip- teano-israeliene, președintele Sadat a apreciat că un compromis in această problemă va putea fi găsit. „Mai devreme sau mai tîrziu. noi vom realiza pacea" — a declarat șeful statului egiptean.CAIRO 8 (Agerpres). — La încheierea unei reuniuni consacrate negocierilor de la Washington, Consiliul de Miniștri al Egiptului a definit într-un comunicat cinci princ’- pii privind poziția egipteană la tratativele de la Washington cu Israelul. Potrivit comunicatului. Egiptul rămine atașat spiritului inițiativei de pace a președintelui Sadat, care are drept obiect eliminarea barierelor suspiciunii și stingerea surselor de conflict prin consacrarea drepturilor legitime ale poporului palestinian. Egiptul caută să realizeze o reglementare globală pentru edificarea păcii in Orientul Mijlociu. Edificarea unei păci permanente și juste necesită — în concepția egipteană — garantarea drepturilor poporului palestinian. De asemenea, legătura între reglementarea pe frontul egiptean și reglementarea problemei palestiniene sub toate aspectele sale este considerată drept imperativă, pentru că scopul este de a permite întregii regiuni să depășească etapa conflictelor și urii și să trăiască intr-un climat de pace, pentru ca popoarele sale să se bucure de prosperitate în deplină securitate. In sfîrșit, garanția esențială a păcii

este ca această pace să se bazeze pe dreptate și să realizeze drepturile legitime ale tuturor părților într-o manieră egală și fără discriminări — subliniază comunicatul.OTTAWA 8 (Agerpres). — Referindu-se la negocierile tripartite de la Washington, premierul israelian Menahem Begin a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la Ottawa, că acestea se află „într-un stadiu foarte delicat". Au fost obținute progrese reale, dar mai există încă deosebiri de vederi — a evidențiat Begin, fără a face alte precizări.BAGDAD 8 (Agerpres). — Președintele Irakului. Âhmed Hassan Al-Bakr, a anunțat că va efectua curînd o vizită la Damasc, unde va conferi cu președintele Siriei, Hafez Al-Assad, relatează agenția France Presse.

Vizita delegației parlamentare române 
in GabonLIBREVILLE 8 (Agerpres). — Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Vasile Vîlcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., membru al Consiliului de Stat, s-a întîlnit cu președintele A- dunării Naționale Gaboneze. Paul Indjendset Gondjout. cu președintele grupului parlamentar de prietenie gabonezo-român și cu alte oficialități. Delegația a avut o Întrevedere cu Martin Bongo, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat Ga- bonez, secretar al C.C. al P.D.G. pentru probleme de relații externe, ministrul afacerilor externe și al cooperării, președintele părții gaboneze în Comisia mixtă gabonezo-ro- mână de cooperare economică și tehnică.De asemenea, parlamentarii români

s-au întîlnit cu Barthelemy Beotsa, membru al Biroului Politic al P.D.G., vicepreședinte al Consiliului Municipal Libreville, primarul general adjunct al capitalei. în cadrul discuțiilor ce au avut loc s-a subliniat importanța deosebită a înfăptuirii ho- tărîrilor convenite între președintele ■Nicolae Ceaușescu și președintele El Hajd Omar Bongo, pentru intensificarea colaborării prietenești. în interesul ambelor popoare, in toate domeniile de activitate. S-a relevat, de asemenea, contribuția pe care parlamentele român și gabonez o aduc la lărgirea și dezvoltarea relațiilor bilaterale.La întrevederi a luat parte ambasadorul României in Gabon, Porfir Negrea.

Amplificarea relațiilor 
dintre România 

și Republica Sierra Leone

„însemnări din România"
O nouă carte despre țara noastră 

apărută Ia Pekin

Manifestări consacrate aniversării 
a 60 de ani de la formarea 
statului național unitar român

FREETOWN 8 (Agerpres). — Președintele Republicii Sierra Leone, dr. Siaka Stevenș, a primit la Freetown pe ambasadorul Republicii Socialiste România, Valeriu Georgescu.Cu acest prilej, președintele Siaka Stevens a transmis președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și noi- succese poporului român prieten.în cadrul convorbirii care a avut loc s-au discutat posibilitățile de extindere și intensificare a relațiilor bilaterale, în special în domeniul cooperării economice și tehnice.La convorbire au participat S.I. Koroma, prim-vicepreședinte al Republicii Sierra Leone, A. Conteh, ministrul afacerilor externe, și D. F. Shears, ministrul turismului și problemelor culturale.

PEKIN 8 (Agerpres). — în Republica Populară Chineză a apărut o nouă carte despre țara noastră, intitulată „ÎNSEMNĂRI DIN ROMANIA". Publicat de editura ziarului „Jenminjibao", volumul însumează 16 capitole în care sînt incluse note de călătorie și reportaje scrise de membrii delegațiilor ziarului care ne-au vizitat țara în anii 1977 și 1978, precum și articole ale corespondenților „Jenminjibao" și ai agenției de presă China Nouă la București.într-o prezentare a cărții, făcută de autori, se relevă că materialele pe care le cuprinde „reflectă succesele strălucite obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in revoluția socialistă și în construirea socialismului, voința fermă și puternică a poporului român în menținerea independentei naționa

le, ca și marea prietenie revoluționară dintre popoarele Chinei și României".Primele două imagini din bogatul material ilustrativ al volumului prezintă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. și pe tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, în timpul vizitei acestuia în tara noastră. în lung august a.c. Alte fotografii înfățișează pe secretarul general al partidului nostru în mijlocul poporului, ilustrează articolele care să referă la succesele obținute în industrie, agricultură, cercetarea științifică. la viata culturală și Festivalul „Cintarea României", la nivelul de viată al poporului român.
BELGRAD' 8 (Agerpres). — Sub semnul apropiatei aniversări a 60 de ani de la crearea statului național unitar român, ansamblul artistic „Banatul^ din Timișoara a prezentat patru spectacole în orașul Belgrad, în cadrul unui turneu pe care 11. e- fectuează în R.S.F. Iugoslavia.Au participat reprezentanți ai instituțiilor cultural-artistice iugoslave, alți oameni de cultură și artă din Belgrad, un numeros public.HELSINKI 8 (Agerpres). — Filiala Asociației de prietenie Finlanda — România din orașul Tampere a organizat o seară culturală, în cadrul că

reia a fost prezentată o expunere despre semnificația actului de la 1 decembrie 1918 pentru istoria poporului român.In continuare, participanților li s-a oferit posibilitatea să cunoască realitățile românești contemporane prin proiectarea unui film documentar despre România realizat de un grup de turiști finlandezi care ne-au vizitat de curînd țara.Festivitatea a fost prezidată de dl. Vilho Halme, președintele Consiliului municipal Tampere, președintele filialei Tampere a Asociației de prietenie Finlanda-România.

AFRICA AUSTRALA

Rezultatele alegerilor parțiale din Statele Unite
• „Avans limitat al republicanilor" în condițiile menținerii majo
rității democraților • Participarea la vot a fost sub 40 la sutăWASHINGTON 8 (Agerpres). — Alegerile legislative și guvernatoria- le desfășurate marți în Statele Unite nu s-au soldat cu surprize deosebite. După cum s-a anticipat, republicanii au înregistrat „un avans limi

Cresc rîndurile șomerilor în țările 
occidentale

în țările occidentale șomajul continuă să bintuie cu intensitate, 
constituind cea mai gravă problemă socială, care afectează viața a 
milioane de oamenii Știrile sosite ieri la redacție anunță noi și noi 
concedieri, pronosticurile pentru anul viitor vestind o creștere și mai 
accentuată a numărului celor ce vor fi lipsiți de posibilitatea de a 
munci.în Italia, numărul șomerilor va continua să crească în următoarele săptămîni. Concernul „Olivetti" a anunțat că 7 000 dintre salariații săi urmează a fi concediați, aceștia re- prezentînd un „excedent" față de necesarul de forță de muncă al companiei. Concernul chimic „Monto- fibro" și-a anunțat, de asemenea, intenția de a concedia un număr de 600 de muncitori.Din Bruxelles se anunță că, potrivit Oficiului național pentru problemele ocupării forței de muncă, în intervalul 15—31 octombrie a.c., numărul șomerilor înregistrați in Belgia a crescut cu 3 869 de persoane, în prezent, totalul celor lipsiți de locuri de muncă este de aproape 280 000. Peste 60 la sută din șomerii înregistrați sînt femei, iar peste 40 la sută sint tineri și tinere care n-au împlinit încă 25 de ani. Iar in prognozele oficiale se apreciază că pînă

ta mijlocul lunii în curs numărul șomerilor va mai crește cu circa 2,7 la sută.Lucrătorii din ramura mecanicii fine a Elveției au lansat un apel către toți muncitorii țării, cerindu-le să inițieze acțiuni ferme de ripostă la tentativele de a arunca povara austerității pe umerii oamenilor muncii, informează ziarul „Voix Ouvri- ere“. „Din 1974 — se spune în apel — situația economică nu a încetat să se degradeze. La sfîrșitul anului 1978, muncitorii și organizațiile . lor. se găsesc confruntați cu o nouă agravare a crizei care durează de patru ani și al cărei sfîrșit nimeni nu îl întrevede".în continuare, relevînd factorii care aduc prejudicii nivelului de viață al oamenilor muncii elvețieni, documentul menționează că pină acum au fost suprimate 300 000 locuri de muncă.

tat“, dar democrații nu și-au pierdut majoritatea, nici in Congres, nici în ce privește numărul mandatelor de guvernatori. De asemenea, așa cum prevedeau mai multe sondaje de o- pinie, ultimele rezultate confirmă că participarea alegătorilor a fost foarte redusă, sub 40 la sută.Potrivit rezultatelor încă incomplete date publicității miercuri seara, democrații conduceau în competiția cu republicanii pentru Senat cu cel puțin 59 la 41 mandate, menținîn- du-și astfel majoritatea în Camera superioară a Congresului. în care însă. înainte de scrutin, aveau un ascendent de. 61 la 38. în alegerile de marți pentru Senat au fost disputate numai 35 din cele 100 de locuri.în ce privește scrutinul pentru Camera Reprezentanților, desfășurat pentru toate cele 435 mandate, in condițiile în care nu. se cunoșteau incă rezultatele din patru circumscripții, democrații conduceau miercuri seara, față de republicani, cu 277 la 158 — ceea ce reprezintă o modificare a repartiției anterioare, care era de 288 la 147.Comentind consecințele posibile ale acestor alegeri, agenția U.P.I. desprinde drept indiciu principal o e- voluție viitoare în Congresul american în favoarea reducerii cheltuielilor guvernamentale și a deficitului bugetar și comercial. în ce privește cheltuielile guvernamentale se apreciază că majoritatea reducerilor se vor materializa în respingerea unor noi programe sociale, cum ar fi cele din domeniul ocrotirii sănătății și a- sigurărilor sociale, și prin reducerea numărului funcționarilor guvernamentali.

• Apel al S.W.A.P.O.WINDHOEK 8 (Agerpres). - Purtătorul de cuvînt al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a adresat un apel populației. namibiene pentru boicotarea așa-ziselor alegeri proiectate de regimul rasist al Republicii Sud-Afri- cane, în încercarea acestuia de a-și menține controlul ilegal asupra Namibiei și a împiedica soluționarea problemei acestui teritoriu în conformitate cu interesele reale ale poporului namibian.„Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest — a spus el — nu va participa la alegeri și cheamă pe toți membrii, sprijinitorii- sau simpati- zanții ei să nu se prezinte la urne, chiar dacă sînt amenințați".
• în legătură cu problema 

rhodesianăLONDRA 8 (Agerpres). — Camera Comunelor a început, marți, dezbaterile asupra politicii britanice în problema rhodesiană și a situației din Africa australă, în general, precum și asupra raportului Bingham privind încălcarea sancțiunilor economice impuse de O.N.U. regimului

de la Salisbury (după cum se știe, raportul, publicat în septembrie, a dezvăluit că două societăți britanice— „Shell" și „British Petroleum" — au efectuat livrări de petrol prin intermediari guvernului rasist rhodesian). In deschiderea dezbaterilor, a luat cuvîntul ministrul de externe, David Owen, care a admis că singura modalitate de a asigura respectarea sancțiunilor economice adoptate împotriva regimului rasist rhodesian ar const.itui-o impunerea unui em- bargou strict asupra livrărilor de petrol către Republica Sud-Africană.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a atras atenția însărcinatului, cu afaceri sud-africane. Adrian Exsteen, asupra declarațiilor oficiale angoleze privind pregătirea de către Republica Sud-Africană a unui atac împotriva Angolei — a relevat un purtător de cuvînt al O.N.U. El a precizat că respectiva problemă a fost abordată în cursul unei îndelungate convorbiri a secretarului general cu însărcinatul cu afaceri sud-african, revenit la New York de la Pretoria. S-a precizat, totodată, că întrevederea a prilejuit și abordarea problemei Namibiei.

Situația din Iran
• Au fost desemnați noi 

membri ai guvernuluiTEHERAN 8 (Agerpres). — Primul ministru al guvernului iranian, generalul Gholam Reza Azhari, a desemnat cinci noi miniștri — toți civili — în cabinetul format luni. Este vorba de titularii ministerelor drumurilor și transporturilor, educației naționale, justiției și comerțului și de ministrul de stat însărcinat cu problemele executive. în cursul audienței acordate noilor membri ai cabinetului, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a preconizat crearea unui tribunal excepțional pentru judecarea persoa lor arestate pentru corupție și pentru pedepsirea vinovaților.Pe de altă parte, un purtător de cuvint al companiei naționale „Iran Air" a anunțat că lucrătorii săi aflați în grevă de peste o săptămînă au hotărît să reia activitatea. Postul de radio Iran, reluat de agenția U.P.I., a anunțat, la rîndul său. că muncitorii din domeniul petrolului aflați în grevă au început să se întoarcă la lucru în zona Abadan. Totuși, un nou ordin de grevă generală pentru duminică 12 noiembrie a fost lansat miercuri de liderii religioși iranieni.

Așa cum s-a anunțat, unități ale torțelor armate rhodesiene, inclugînd artilerie șl aviație, au efectuat, zilele trecute un 
nou raid asupra teritoriului Zambiei, provocînd numeroase victime în rîndurile populației civile. (în fotografie: soldați 
rhodesieni debareînd din elicoptere). Această nouă acțiune criminală a stîrnit protestele vehemente ale opiniei publice 

internaționale, care cere adoptarea de măsuri hotărîte contra politicii agresive a regimului de la Salisbury.DIN ACTUALITATEA POLITICĂ D
Proiectele vest-europene 
de stabilitate monetară: 

dificultățile persistăPiața comună nu poate fi... comună ati- ta vreme cit unele din monedele țărilor membre urmează un regim financiar, iar altele sint lăsate in voia hazardului. Cum ar putea fi menținute, în aceste condiții, prețuri comune? Iată problema care, la ora actuală. îi preocupă intens pe „cei nouă". R.F.G. și Franța au elaborat un proiect de „sudare a punților rupte", dar operațiunea de înfăptuire a acestuia se dovedește a fi deosebit de dificilă. Cel puțin așa a reieșit din convorbirile la nivel înalt care au avut loc în ultimul timp la Paris, Bonn sau Roma.Despre ce este vorba? în contextul perturbărilor economice și valutar-financiare din ultimii ani se caută o soluție prin crearea unei așa-numite „zone de stabilitate monetară" la care să participe țările Pieței comune. De fapt, o astfel de zonă a existat cu cițiva ani în urmă, dar deprecierea persistentă a dolarului a- merican a dat naștere la mari discrepanțe între monedele țărilor membre ale Pieței comune. Devizele mai puternice (marca vest- germană, florinul o- landez etc.) se află și azi în așa-numitul „șarpe monetar", sistem care limitează oscilarea cursurilor de schimb 1a 2,25 la sută, in sus sau în jos. Monedele mai slabe (lira italiană sau cea britanică) au părăsit de mult acest aranjament, deoarece n-au putut face față cerințelor sistemului.Ceea ce se încearcă

acum este tocmai revenirea tuturor la o formulă similară cu „șarpele monetar". Or, deși timpul a trecut, problemele au rămas. Italia și Marea Bri- tanie apreciază că economiile lor nu s-au dovedit apte pentru un sistem atit de rigid. Mai exact, aceste state vor ca firmele lor să beneficieze in continuare de posibilitățile crescute de export care decurg din deprecierile monetare. R.F.G. și Franța, care sint inițiatoarele noului sistem monetar și doresc să-l vadă pus pe picioare pînă la 1 ianuarie 1979, se arată dispuse să ajungă 1a un compromis, in sensul ca el să se realizeze în doi timpi. S-ar forma, astfel, un „nucleu" de monede forte,,care vor oscila în limite'le plafonului de 2,25 la sută, și un fel de „parking", unde vor „staționa" • monedele slabe in așteptarea unor zile mai bune. Italia ar dori ca lira să beneficieze, pe timpul „staționării", de o marjă de fluctuație de 8 la sută, însă R.F.G. și Franța nu sînt dispuse să-i acorde decit jumătate.Dar nu atit poziția Italiei suscită cele mai mari controverse, cit a Marii Britanii. Iar ceea ce face pe britanici să fie deosebit de reticenți față de viitorul sistem nu este atit de natură e- conomică. ci politică. Londra dorește să evite ca noul „șarpe" să devină un instrument îndreptat împotriva dolarului, deoarece a- ceasta ar stînjeni „relațiile speciale" cu Washingtonul, pe care

Londra intenționează să le extindă. Totul arată, astfel, că discuțiile in legătură cu „zona de stabilitate" nu numai că nu au dus la atenuarea contradicțiilor, ci, dimpotrivă, au contribuit la accentuarea lor, cu repercusiuni inerente a- supra economiei țărilor respective și comerțului internațional.Intr-adevăr, consecințele actualei crize monetare sînt cu atit mai profunde, cu cît evenimentele din ultima vreme de pe piețele de schimb din Occident se răsfrîng și a- supra celorlalte state, în special/ a celor în curs de dezvoltare. în- trucît cea mai mare parte a încasărilor în devize ale acestor țări sint în dolari, devalorizarea monedei americane diminuează posibilitățile de import — și așa reduse — ale acestor țări, iar, prin aceasta, frînează eforturile lor de dezvoltare, adîncește și mai mult decalajele dintre bogați și săraci — cu toate consecințele negative ce decurg de aici asupra întregii e- conomii mondiale.Pe bună dreptate, numeroși specialiști a- preciază că noile aspecte ale crizei monetare și financiare, gravele fenomene inflaționiste manifestate cu putere în țările capitaliste dezvoltate a- fcctează in mod serios întreaga economie mondială, ansamblul schimburilor și relațiilor de colaborare internațională.Tocmai aceste realități impun adoptarea unor măsuri urgente și eficiente în vederea

cristalizării unui nou sistem monetar internațional, sănătos și e- chitabil, care să asigure întărirea monedelor naționale, statornicirea unor raporturi de schimb reale, fundamentate economic, să creeze premi

sele unei mai mari stabilități a cursurilor valutare. Crearea unui asemenea sistem se înscrie pe linia cerințelor edificării unei noi ordini economice internaționale, menită să contribuie la lichi

darea fenomenului subdezvoltării, a decalajelor intre state, la promovarea unei colaborări fructuoase între toate popoarele, în interesul păcii și progresului general.
Gh. CERCELESCU

VENEZUELA

Tendințe spre acțiuni convergente 

ale forțelor de stingăCampania electorală a intrat „în linie dreaptă" și întrunirile organizate de partidele sau grupările politice ce și-au desemnat candidați pentru alegerile prezidențiale și parlamentare de la începutul lunii decembrie se desfășoară tot mai. intens, concentrind a- tenția opiniei publice venezuelene. Numărul candidaților la fotoliul prezidențial din palatul Miraflores este mare — unsprezece dar cele mai mari șanse, in opinia observatorilor de la Caracas, le întrunesc Luis Pinerua Ordaz, reprezentantul partidului de guvernământ, „Acțiunea Democratică", și Luis Herrera Campins, candidatul Partidului Social-Creștin (C.O.P.E.I.).Evoluțiile din Venezuela sint urmărite cu atenție de observatorii de pe continent, în climatul de stabilitate politică specific a- cestei țări și în condițiile unui larg consens național în lupta pentru recuperarea resurselor naționale, în ultimii ani au fost luate măsuri de deosebită importanță pentru viitorul țării. în rîndul lor se înscriu actele de naționalizare a zăcămintelor de fier și

industriei petroliere, cu deosebită pondere în elaborarea șl aplicarea unei strategii globale a dezvoltării, în dobîndirea unei reale independențe politice și economice naționale. Pe această bază au fost inițiate ample programe in sectoarele petrolier și siderurgic, precum și în alte domenii, cum ar fi petrochimia sau energetica. S-a acționat, de asemenea, pentru lichidarea . ră- minerilor in urmă în agricultură și pentru soluționarea unor probleme de ordin social (construcții de locuințe, educație etc.).Totodată, în ultimii ani. Venezuela s-a caracterizat printr-un rol activ pe arena internațională, pronun- țîndu-se în favoarea unei noi ordini economice și politice, care să promoveze relații echitabile și reciproc avantajoase intre state.Un element calitativ nou apărut in campania electorală constă în manifestarea unei tendințe de acțiune concertată a forțelor de stingă din țară — fenomen caracteristic de altfel, în această perioadă, cadrului politic latino-american — în scopul acceleră

rii programelor de dezvoltare economico- socială și ameliorării condițiilor de viață ale maselor populare. Intîlnirile dintre conducătorii principalelor patru partide de stingă — Partidul Comunist din Venezuela, ÎMișcarea pentru Socialism (M.A.S.), Mișcarea Electorală a Poporului (M.E.P.) și Mișcarea Stîngii Revoluționare (M.I.R.), cu toate deosebirile de vederi ce persistă pe plan ideologic și în materie de politică socială, au dus la rezultate pozitive, pe linia unor acțiuni concertate, în vederea ar firmării mai puternice a stingii in viața politică a țării.Desfășurindu-se într-un cadru politico-economic caracterizat printr-un șir de trăsături specifice, apropiatul scrutin prezidențial din Venezuela este așteptat cu interes care depășește granițele țării, tocmai datorită indiciilor pe care le poate furniza asupra unor evoluții ce se cristalizează, mai mult sau mai puțin pronunțat, la scara întregului continent.
Valentin 
PAUNESCU

agențiile de presă transmit:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

întrevederi româno-zai- 
reze> ^on Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care efectuează o vizită în Republica Zair, a fost primit de Mpinga Kasenda, prim-comisar de stat, membru permanent al Biroului Politic al Mișcării Populare a Revoluției. In timpul întrevederii au fost abordate aspecte privind desfășurarea cooperării economice și a schimburilor comerciale româno-zaireze. în cadrul vizitei în Zair, oaspetele a purtat, de asemenea, convorbiri cu membri ai conducerii Mișcării Populare a Revoluției și cu oficialități din domeniul bancar.

Convorbire chino-ameri- 
CCSllă. Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit miercuri, la Pekin, pe Robert Bergland, ministrul american al agriculturii, care se află în vizită la Pekin. Cu acest prilej — menționează agenția China Nouă — a avut loc o convorbire prietenească.

Indira Gandhi a fost rea
leasa în parlament. Fostul prim-ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost declarată oficial aleasă în parlament după victoria obținută în alegerile care au avut loc duminică in circumscripția Chikma- galur, statul indian Karnataka, din sudul Indiei. Rezultatele finale date publicității, miercuri, la încheierea numărătorii voturilor arată că din cele aproximativ 453 000 voturi introduse în urne, Indira Gandhi a întrunit 249 376 voturi, cu 77 333 mai multe decît principalul contracandidat. Veerendra Patil, reprezentînd Partidul Janata, de guvernămint.

Comunicat anglo-polonez. Ministrul afacerilor externe al Poloniei, Emil Wojtaszek, și-a încheiat vizita oficială în Marea Britanie. în comunicatul comun publicat se exprimă satisfacția părților față de dezvoltarea relațiilor politice, comerciale, precum și a colaborării economice, industriale și tehnico-științifi- ce dintre cele două țări.

Un mesaj al regelui Has
san al Il-lea al Marocului. Cu prilejul celei de-a treia aniversări a „Marșului verde", regele Hassan al Il-lea a adresat națiunii un mesaj radio-televizat. Aniversarea acestei acțiuni — relatează agenția M.A.P. — a fost marcată prin mitinguri, manifestații și alte acțiuni festive pe întreg teritoriul Marocului.

In vederea extinderii re
lațiilor iugoslavo-mozambi- 
COne. La BelSrad au avut loc convorbiri între Iosip Vrhovet, secretar federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei, și Joaquim Alberto Chissano, ministrul afacerilor externe al Mozambicului, aflat într-o vizită oficială în R.S.F.I. Au fost examinate posibilitățile extinderii relațiilor bilaterale. S-a procedat, totodată, la un schimb de opinii în probleme ale actualității internaționale, cu un accent deosebit asupra situa

ției din Africa australă și activităților țărilor nealiniate.
Trimis al O.E.P. la Phe

nian. Giong Ok, premier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, a primit la Phenian pe Abou Hol, trimis special al președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, transmite agenția de presă ACTC.
Vizită. Robert Mugabe, președinte al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe, a sosit la Belgrad într-o vizită la invitația Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor.
Un nou atentat,căruia , au căzut victime trei persoane a fost comis miercuri dimineața în Italia. Printre cei uciși se află procurorul localității Frosinone, Fedele Calvosa. Este cel de-al treilea magistrat asasinat de la începutul anului în Italia.

P.S.D.G. se pronunță 
împotriva prescrierii 
răspunderii naziștilorBONN 8 (Agerpres). — în R.F.G. continuă disputa politică in jurul problemei prescrierii, incepind din 31 decembrie 1979, a crimelor comise de naziști in timpul celui de-al doilea război mondial, soldate cu moartea a milioane de oameni.Secretarul general al Partidului Social Democrat, Egon Bahr, a făcut o declarație la încheierea unei ședințe de lucru a fracțiunii P.S.D. din Bundestag, în care s-a pronunțat împotriva prescrierii răspunderii naziștilor vinovați de asasinate îp masă. Nicăieri în Europa — a spus el — nu există o legislație care să absolve de răspundere pe criminalii de război.într-o declarație apărută în Buletinul de presă al P.S.D., ministrul de justiție vest-german, H. J. Vogel, s-a pronunțat împotriva prescrierii crimelor de război.

SPANIA:

Acțiuni 
împotriva terorismuluiMADRID 8 (Agerpres). — Princip palele centrale sindicale spaniole au hotărît să organizeze vineri in Spania 140 de manifestații împotriva terorismului. Aceste manifestații, precizează agenția France Presse, se bucură de sprijinul ansamblului partidelor politice reprezentate în parlament, între care de Uniunea Centrului Democratic (de guvernămint), socialist și comunist.Pe de altă parte, potrivit unui comunicat al poliției din Pampeluna. șase membri ai ramurii militare a organizației separatiste basce ETA au fost arestați in orașul Tudela. în documentul poliției se relevă că cei șase sînt bănuiți de a fi tipărit și distribuit un manifest în care se revendică atentatul căruia i-au căzut victime în luna iulie la Madrid generalul Sanchez Ramos și aghiotantul său.
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