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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE PRIMUL MINISTRU

AL REPUBLICII TURCIA, BULENT ECEVIT
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, in cursul dimineții de luni, 
pe primul ministru al Republicii 
Tjyjcia, Biilent Ecevit, care face o vi- 
2 „ oficială în tara noastră la invi
ți a șefului statului român și a pri
mului ministru al guvernului.

Exprimînd deosebita satisfacție de 
a se reîntîlni cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. premierul turc a înmînat 
șefului statului român un mesaj din 
partea președintelui Republicii Tur
cia, Fahri Korutilrk, și a transmis 
cele mai sincere urări de fericire per
sonală, de progres și bunăstare pen
tru poporul român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să fie transmise 
din partea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de fe
ricire președintelui Fahri Koruttirk 
și doamnei Korutilrk, împreună cu 
urări de bunăstare și fericire po
porului turc prieten.

în cadrul întrevederii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Biilent Ecevit au evocat cu profundă 
satisfacție evoluția ascendentă a ra
porturilor tradiționale de prietenie, 
colaborare pe multiple planuri și 
bună vecinătate dintre România și 
Turcia. în acest cadru s-a subliniat 
contribuția deosebită pe care a 
avut-o dialogul la nivel Înalt ro- 
mâno-turc în promovarea si diversi
ficarea acestor raporturi, in ridicarea 
pe o treaptă superioară a colaborării 
și cooperării pe plan politic, econo
mic, cultural șl tehnico-științific din
tre cele două țări și popoare.

Reafirmînd dorința de a acționa 
pentru amplificarea și adtncirea bu
nelor relații româno-turce. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl primul 
ministru Biilent Ecevit au examinat 
noi căi și mijloace de conlucrare re
ciproc . avantajoase, cu convingerea 
că acest lucru folosește atft celor 
două țări, cît și cauzei păcii și co
laborării in Balcani, în Europa, in 
Întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice in
ternaționale.

Dejun oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea primului ministru

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
luni un dejun in onoarea primului

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Toastul primului ministru 

Biilent Ecevit
Adrcsînd un călduros salut înal- 

ților oaspeți, președintele * 1 Nicolae 
Ceaușescu a evocat relațiile bune 
de prietenie și colaborare care se 
dezvoltă, pe multiple planuri, intre 
România și Turcia.

El, Gheorghe Mari
nescu, economist fiind 
la întreprinderea ju
dețeană de construcții 
din Brăila, muncește 
acolo cit e necesar. 
Iar, de regulă, zilnic, 
acolo sint necesare 
cam tot atitea ore de 
efort cite ii sint ne
cesare soarelui să ră
mână pe boltă la sol- 
stițiul verii. Pe mă
sura rostului este și 
rostirea. De dis-de-di- 
mineață și pină seara, 
limbajul economistu
lui este contaminat cu 
facturi, prețuri, be
ton celular autoclavi- 
zat, țevi, instalații etc.

Ea, Irena Marines
cu, este asistentă me
dicală la Policlinica nr.
1 din oraș. Munca ei 
este insă mai aproape 
de aceea a unei asis
tente sociale, pentru 
că se ocupă de pro
blemele pensionarilor. ' 
Și toți sint de acord 
că se achită cu con
știinciozitate de obli
gațiile sale profesio
nale.

El, Cristi, este fiul 
soților Marinescu; 
elev silitor in clasa a 
doua a Școlii generale 
nr. 18.

Deși foarte scurtă — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — sper 
că vizita dumneavoastră va consti
tui un nou moment important in 
dezvoltarea colaborării dintre ță
rile și popoarele noastre.

în colaborarea dintre țările noas
tre am realizat multe lucruri bune. 
Discuțiile pe care le-am avut astăzi 
au evidențiat noi posibilități de a 
dezvolta aceste relații. Avem, in
tr-adevăr, posibilități de a realiza 
o cooperare reciproc avantajoasă, 
atit pe plan bilateral, cit și pe terțe 
piețe. De asemenea, avem posibili
tăți pentru a extinde colaborarea 
tehnico-științifică și culturală, pen
tru a intensifica contactele la toate 
nivelurile, inclusiv să extindem vi
zitele între cetățenii țărilor noastre. 
Noi am dori ca popoarele țărilor 
noastre să fie principalii benefi
ciari ai dezvoltării continue a co
laborării româno-turce.

Totodată — a spus în continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ță
rile noastre sint profund interesate 
in înfăptuirea securității europene,

De ambele părți s-a relevat nece
sitatea lărgirii continue a contactelor 
bilaterale și multilaterale In vederea 
edificării In Europa a unul sistem 
real de securitate șl cooperare, care 
să asigure consolidarea păcii, dezvol
tarea neîngrădită a legăturilor reci
proc avantajoase dintre toate statele, 
indiferent de orlnduirea lor socială. 
A fost evidențiată dorința României 
șl Turciei de a acționa activ In ve
derea realizării integrale a prevede
rilor Actului final de la Helsinki, 
instaurării unui climat de Încredere 
și codperare care să asigure pacea, 
securitatea și dezvoltarea liberă a 
fiecărui popor, potrivit intereselor și 

ministru al Republicii Turcia. Biilent 
Ecevit, și a doamnei Rahșan Ecevit.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu cu soția și Ștefan Andrei.

în dezvoltarea colaborării în Bal
cani, in realizarea unei păci trai
nice și juste in Orientul Mijlociu, 
in înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale, in realizarea 
dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare. Sintem, de 
asemenea, interesați in realizarea 
unor relații noi, bazate pe deplină 
egalitate, pe neamestec in treburile 
interne, pe respectul Independenței 
și suveranității fiecărei națiuni, pe 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța. Există, deci, și pe 
plan internațional multe domenii 
unde țările noastre acționează Îm
preună și unde ele pot colabora și 
mai strins pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, a 
unei lumi a destinderii, a colabo
rării și păcii.

în Încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat dorința și 
convingerea că vizita premierului 
turc va da un nou imbold colabo
rării in toate domeniile intre țările 
noastre și a toastat pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre 
România și Turcia, pentru bună
starea, prosperitatea și fericirea 
poporului turc prieten, în sănătatea 
președintelui Turciei, a primului 
ministru și a soției sale, in sănă
tatea tuturor celor prezenți la 
dejun.

aspirațiilor sale. S-a apreciat că tre
buie să se acorde atenție deosebită 
pregătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, pentru ca rezultatele acesteia 
să ducă la măsuri Îndreptate spre 
dinamizarea procesului de destindere 
pe continentul european. în acest 
cadru s-a reliefat Însemnătatea adop
tării unor măsuri concrete de dezan
gajare militară, de dezarmare, fără 
de care nu pot fi concepute pacea și 
securitatea In Europa și in lume.

Totodată, s-a subliniat importanța 
extinderii colaborării dintre țările 
balcanice, Întăririi Încrederii șl a re
lațiilor de prietenie și bună vecină
tate dintre acestea. A fost exprimată

A luat parte Gtindilz Okțiln, mi
nistrul afacerilor externe al Turciei.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă

Răspunzînd, primul ministru al 
Turciei, Biilent Ecevit, a mulțumit 
pentru salutul și urările ce i-au 
fost adresate și a exprimat, la rîn- 
dul său, satisfacția de a fi oaspeții 
României, de a se intilni cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

In ultimii ani — a spus premie
rul turc — în relațiile dintre Tur
cia și Republica Socialistă Româ
nia s-au înregistrat foarte mari 
apropieri. încă de la începutul a- 
cestui an, de cind a venit la pu
tere, guvernul nostru a căutat și a 
întreprins o serie de măsuri și ini
țiative pentru a da un nou conți
nut acestor relații.

Evocînd vizita făcută tn urmă 
cu trei ani in România, convorbi
rile avute cu acel prilej cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pri
mul ministru al guvernului turc a 
subliniat că astăzi, cind guvernul 
său conduce țara, există largi po
sibilități ca înțelegerile convenite 
și proiectele' discutate cu acel pri
lej să fie aplicate cu succes in via
ță. Consider — a spus el — că pe 
lingă faptul că există foarte mari 
posibilități de a realiza proiectele 
de colaborare pe care le-am con
venit pină acum, sint, de aseme
nea, mari posibilități pentru a ini
ția noi acțiuni de cooperare și in 
alte domenii.

Nutresc convingerea — a spus 

convingerea că situația din Cipru va 
fi soluționată pe cale politică, care 
să ducă la asigurarea independenței, 
integrității teritoriale a acestui stat, 
la crearea condițiilor necesare unei 
conviețuiri pașnice a celor două co
munități.

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării relațiilor și contactelor 
bilaterale șl multilaterale dintre țările 
balcanice, promovării unor raporturi 
de bună vecinătate, de Înțelegere și 
stimă reciprocă între acestea, trans
formării Balcanilor intr-o zonă a 
păcii și colaborării.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Biilent Ecevit 
au rostit toasturi.

premierul turc — că, indiferent de 
apartenența țărilor noastre la un 
sistem sau altul, putem și trebuie 
să ne aducem contribuția la reali
zarea procesului de destindere, la 
cauza securității pe continentul 
nostru.

în continuare, premierul turc a 
spus :

Urmărim cu sentimente de ad
mirație contribuția stimatului pre
ședinte Ceaușescu la realizarea 
unei lumi a păcii, a colaborării și 
securității. Noi sprijinim politica 
externă pe care poporul prieten 
român o desfășoară sub conduce
rea domnului președinte Ceaușescu 
și considerăm că, conlucrind îm
preună, vom contribui la instaura
rea in Balcani a unei strinse prie
tenii, a unei atmosfere de colabo
rare și pace. Sintem, de asemenea, 
convinși că in lume poate fi instau
rată o ordine economică mal 
dreaptă, poate fi realizată dezar
marea.

în încheiere, premierul Biilent 
Ecevit a urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu multă fericire și noi 
succese in activitatea consacrată 
păcii și prieteniei intre popoare și 
a toastat pentru colaborarea ro- 
mâno-turcă, in sănătatea președin
telui României, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a primului ministru 
român, in sănătatea tuturor celor 
prezenți la dejun.

Recoltarea culturilor tîrzii a In
trat în faza finală : mai este de 
strins producția de porumb de pe 
circa 148 000 hectare — lucrare ce 
se poate încheia în 2—3 zile. Toto
dată, se acționează cu forțe spo
rite pentru a se transporta de pe 
cîmp întreaga recoltă în vederea 
depozitării ei în cele mai bune con
diții șl evitării oricăror pierderi.

Concomitent cu încheierea grab
nică a recoltării și depozitării tutu
ror produselor care Se mai află pe 
cîmp, în aceste zile trebuie accele
rate Ia maximum arăturile de toam
nă. Aceasta trebuie să fie în mo
mentul de față preocuparea de prim 
ordin a comandamentelor locale 
pentru agricultură, a conducerilor 
de unități agricole, a specialiștilor 
din agricultură și, bineînțeles, a 
mecanizatorilor — principalii rea
lizatori ai acestei lucrări de mare 
importantă pentru obținerea recol
telor sporite prevăzute de planul 
pe anul viitor.

Dispunem de mijloacele tehnice 
necesare pentru a realiza toate ară
turile pe terenurile destinate însă- 
mînțărilor de primăvară. în progra
mul de măsuri privind desfășura
rea campaniei agricole de toamnă 
s-a prevăzut să fie executate ară
turi pe o suprafață de peste 4 mili
oane de hectare. Potrivit Ratelor 
centralizate la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pînă 
la 13 noiembrie au fost arate 
1 907 000 hectare, ceea ce reprezintă 
47 la sută din suprafața stabilită, 
cele mai bune rezultate obtinîn- 
du-se în cooperativele agricole din 
județele Hunedoara, Suceava, 
Caraș-Severin, Argeș, Iași. Bihor și 
altele.

Cu toate că tn cea mai mare parte 
a țării condițiile de lucru în cîmp 
sint bune, în multe unități agricole 
și chiar în județe întregi ritmul în 
care se execută arăturile de toamnă 
este nesatisfăcător. In cooperativele 
agricole • din județele Timiș, Ialo
mița, Arad. Constanța, Brăila, Ilfov 
— județe cu mare pondere în pro
ducția de cereale și plante tehnice 
a țării — nu a fost arată decît o 
treime din suprafața prevăzută. A- 
ceasta se datorește, în principal, 
faptului că tractoarele rămase dis
ponibile după terminarea semăna
tului șl transportului produselor nu 
au fost concentrate imediat la ară
turi. în cooperativele agricole din
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Aii îndeplinit planul pe primii trei ani ai cincinalului
OAMENII MUNCII DIN ÎNTRE

PRINDERILE JUDEȚULUI CA
RAȘ-SEVERIN au îndeplinit, în 
ziua de 13 noiembrie, sarcinile de 
plan prevăzute pentru primii trei 
ani din actualul cincinal.

Preocupările permanente pentru 
folosirea mai deplină a capacități
lor de producție și a timpului de 
muncă, promovarea largă a progre
sului tehnic, creșterea calității și 
eficientei întregii activități au creat 
condiții pentru ca industria jude
țului Caraș-Severin să realizeze, 
pînă la ■ finele anului în curs, peste 
sarcinile inițiale prevăzute pentru 
primii trei ani ai cincinalului, un vo
lum de producție de 2,2 miliarde lei.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R., se 
spune : însuflețiți de hotărîrile re
centei plenare a C.C. al P.C.R., de 
prevederile mobilizatoare ale pla
nului și bugetului pe anul 1979, de 
indicațiile pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei de lucru din luna 
septembrie in județul nostru, ne an
gajăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm cu toată e-

Din arhitectura modernă a munici
piului Rimnicu Vilcea

Stadiul executării arăturilor de toamnă, la data de 13 noiembrie. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele arate în coope

rativele agricole

județul Ialomița, in decurs de două 
săptămîni, într-o perioadă cînd 
tractoarele eliberate de la semănat 
nu au avut altceva de lucru, au fost 
arate numai 36 500 hectare. Lucrîn- 
du-se cu această viteză ar însemna 
ca suprafața rămasă de arat să fie 
gata în circa 6—7 săptămîni. De 
asemenea, în decurs de două săptă
mîni, în județul Timiș au fost arate 
numai 37 000 hectare — ritm care, 
dacă ar fi menținut, ar face nece
sare încă șase săptămîni 'pentru în
cheierea acestei lucrări:

Vremea se poate înrăutăți de la o 
zi la alta și. tocmai de aceea, ase
menea ritmuri nu mai pot fi sub 
nici un motiv admise. Există reale 
posibilități ca acum, cind și recol
tarea culturilor tîrzii este pe sfir- 
șite, absolut toate tractoarele să fie 
concentrate la arat. Pentru aceasta 
este Insă necesar ca în flecare uni
tate agricolă, ținîndu-se seama de 
numărul de tractoare existente, să 
se întocmească grafice zilnice de lu

Cu privire la convocarea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea re

alizată, la sfirșitul lunii noiembrie 
1978 va avea loc la Moscova Consfă

nergla pentru aplicarea lor fermă 
In viață.

Vă asigurăm, totodată, că organi
zația județeană de partid, toți oa
menii muncii de pe aceste melea
guri, români, germani, sirbl, ma
ghiari și de alte' naționalități, nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
privind înnoirea și modernizarea 
produselor, ridicarea continuă a ca
lității și competitivității acestora, 
reducerea cheltuielilor materiale, a 
consumurilor de energie și combus
tibil, pentru perfecționarea și gene
ralizarea mecanismului economico- 
financiar, a autoconducerii munci
torești și autogestiunii.

COLECTIVELE DE OAMENI AI 
MUNCII — români, germani, 
maghiari — DIN JUDEȚUL SIBIU 
anunță îndeplinirea în ziua de 13 
noiembrie a planului producției in
dustriale pe primii trei ani ai cin
cinalului. Avansul creat va permite 
unităților industriale din acest ju
deț ca pînă la sfirșitul anului în 
curs să obțină o producție supli
mentară de aproape 4 miliarde lei, 
concretizată în 930 tone mașini și 
utilaje complexe pentru diferite 

Cuvînt despre 
împlinirea personalității

Ziua, cei trei sint 
ocupați cu rosturile și 
rostirile specifice pro
priilor ocupații. Se
rile, in toate serile de 
peste săptămină și in 
duminicile libere, fa
milia Marinescu se 
ocupă de... aparta
mentul aflat in blocul 
nr. 12 de pe strada 
Galați. Anul trecut, 
prin iulie, l-ați putut 
admira și pe micile 
dumneavoastră ecra
ne. Este un fel de 
apartament — expoziție. 
Pereții sint literal
mente tapetați: picturi 
în ulei, grafică, peniță, 
acuarelă. Sint crea
țiile Irenei — portrete, 
flori, peisaje. Unde 
lipsesc tablourile s-au 
instăpinit cărțile, cî- 
teva mii. Spațiile ne
ocupate de piesele de 
mobilier sint pline cu 
sculpturi : cu ajutorul 
strungului, frezelor, 
dălților de toate felu
rile și dimensiunile, 
lemnul a luat forma 
gindurilor lui Gheor
ghe Marinescu. Dese
nele din mape sint 
opera lui Cristi.

Nici tablourile, nici 
sculpturile nu sint

cru la arat, luîndu-se, totodată, 
măsuri ca ele să fie respectate 
punct cu punct. Și de data aceasta, 
întocmai ca și la celelalte lucrări, 
trebuie să se lucreze în schimburi 
prelungite și in două schimburi, 
astfel incit arăturile să poată fi în
cheiate cit mai repede.

Organele și organizațiile de partid, 
direcțiile agricole, conducerile uni
tăților agricole și specialiștii au da
toria să acționeze energic în vede
rea folosirii la arat a tuturor mij
loacelor mecanice care au fost eli
berate de la celelalte lucrări de 
sezon. Condițiile climatice din a- 
ceastă toamnă sint favorabile pen
tru executarea în ritm mai rapid șl 
la nivelul calitativ cerut de regulile 
agrotehnice a arăturilor de toamnă. 
Să folosim din plin aceste condiții 
pentru a pune o temelie solidă vii
toarei recolte 1 Campania agricolă 
de toamnă nu poate fi considerată 
încheiată pînă nu se va trage ultima 
brazdă pe terenurile care urmează 
să fie însămințate în primăvară.

tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul da 
la Varșovia.

ramuri economice, peste 1100 tone 
oțel aliat, 1100 autobasculante, apa- 
rataj electric în valoare de 23 mi
lioane lei, mobilier de peste 31 mi
lioane lei, 3,1 milioane mp geam 
tras, 842 000 bucăți tricotaje și alte 
produse.

în telegrama trimisă cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul jude
țean Sibiu al P.C.R., se spune :

Avînd permanent în față exem
plul dumneavoastră de abnegație 
și pilduitoare activitate revoluțio
nară, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că or
ganele și organizațiile noastre de 
partid, toate colectivele de muncă 
din județul Sibiu sint intens mobi
lizate în acțiunile ample de punere 
în practică a' hotărîrilor Conferinței 
Naționale și ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie 1978 privind rea
lizarea integrală a producției nete 
și fizice, pregătirea optimă a pla
nului pe 1979, îndeplinirea exigen
țelor noului mecanism economico- 
financiar, întărirea răspunderii tu
turor celor ce muncesc in reali
zarea unei producții care să se în
scrie la parametri superiori de ca
litate, competitivitate și exigență.

oarecare. Chezași pot 
fi toți obișnuiții săli
lor de expoziție din 
Brăila, precum și cei 
ce le-au admirat in 
sala de marmură a 
„Casei Scînteii" ori 
la Dalles. Mărturie 
stau și diplomele a- 
cordate creatorilor a- 
matori Irena și Gheor
ghe Marinescu. Discu- 
tind cu ei, am ințeles 
că adevărata iubire a 
frumosului nu este 
pentru că, ci cu toate 
că. Deci, cu toate că 
pasiunea lor artistică 
le consumă nu numai 
serile, ci și bune cea
suri din noapte. Deci, 
cu toate că pinzele, 
ramele, culorile, car
toanele, lemnul, unel
tele și toate celelalte 
le consumă lunar o 
sumă deloc neglijabilă 
din bugetul familial. 
Deci, cu toate că n-au 
vindut niciodată crea
țiile ieșite din mina 
lor, ci le-au dăruit.

Sint tot atitea fa
țete lăuntrice ala iu
birii de frumos. Ala 
împlinirii personali
tății.

Mircea BUNEA

I
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Constantin Ionică, economist, 
I din Cimpulung, ne relatează 
I următoarea intimplare: Fiica 

sa, studentă in București, a 
I trebuit să schimbe trenul la 

Golești, după care să-și conti- 
1 nue călătoria spre Capitală.

Și-a urcat in tren toate baga
jele pe care le avea, după 

1 care a coborit pe peron să-și 
cumpere o gustare. Brusc, tre
nul a plecai, iar fata n-a mai 
putut să-l prindă. S-a întors 
acasă cu miinile goale, părinții 
i-au cumpărat alte lucruri de 
trebuință, iar actele au fost de
clarate pierdute. „La puțin timp 
Insă — ne scrie tatăl studentei 
— am primit o carte poștală de 
la miliția Gării de Nord, prin 
care eram anunțați să mergem 
să ne ridicăm bagajele. Le pre
dase acolo Gheorghe Drăgoi din 
București, care călătorise cu 
același tren și care observase că 
fiică-mea rămăsese pe peron. 
Vă rog să-mi permiteți să-i 
aduc pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri, iar dacă 
are vreodată drum prin Cimpu
lung, să-mi facă bucuria 
vizite".

unei
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îsi bucură
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ochii...
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In fiecare dimineață, in 
centrală a municipiului Rm. Vil- 
cea poți intilni un bătrlnel sim- 
patic, care-și face „rondul" de 
mers pe jos. tși bucură privirile 
de tot ce vede in juru-i.

Dar cu puțin timp in urmă, 
același bătrin, pensionarul Va- 
sile Z., fusese supus unei foarte 
dificile operații la secția de of
talmologie a spitalului județean. 
Odată cu vederea iși pierduse 
și speranța că va mai putea 
merge vreodată singur, fără în
soțitor. lată insă că iscusința și 
strădania medicului Constantin 
loanițescu au fost salvatoare. La 
ieșirea din spital, bătrînul l-a 
îmbrățișat plin de recunoștință 
pe medic nu numai cu miinile, 
ci și cu privirea...

I
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Un A.B.C.

I

I
I
I
I
I
i
I

de neînțeles»
Școlarii din clasa I în

vață in aceste zile nu numai 
taina buchiilor. Ei se .aventu
rează și in lumea lut 2 -F 2 
care fac, de cînd e lumea, 4. Și 
totuși, uneori 2 + 2 fac 3 sau 
chiar 5. Și aceasta, pornind de 
la un... abecedar. Ce legătură 
are abecedarul cu aritmetica? 
Are, mai ales cînd un abecedar 
nu e numerotat cum trebuie. 
Fetița unui cititor al ziarului 
nostru, din Galați, a primit un 
abecedar cu foile complet 
încurcate. Iată cîteva „mostre" 
de numărătoare : după pagina 
65 urmează paginile 86 și 87, 
apoi 68, apoi 82 și 83, apoi 72, 
94, 95, apoi iar... înapoi 76, 77, 
90, 91 și așa mai departe.
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I
„Nu ne faceți
de rîs“

I
I

I

I
I
I
I

Ascunși de priviri indiscrete 
intr-o gheretă, patru lucrători 
de la întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și loca- 
tivă Satu Mare jucau cărți pe 
bani. Jucau strașnic. Erau atît 
de „absorbiți “cu filatul cărților, 
incit nici n-au observat cind „au 
intrat" în joc și doi lucrători de 
miliție. După care au urmat, tot 
pe loc, patru procese verbale cu 
amenzi de cite 1 000 lei de că
ciulă. Cu amenda a mers cum 
a mers, dar cînd celor patru li 
s-a spus că vor fi înștiințate și 
familiile de isprava lor, 
rugat, au implorat : 
faceți de ris, că n-o si 
căm cit om trăi". Așa

s-au 
„Nu ne 
mai ju- 
că fie !

I 13+1X50

I
I
I
I

Nicide-
dar bilet
avea un

I
i
I

Organele de control au oprit 
pe traseul spre Rusca Montană 
autobuzul cu călători 31-CS-1564. 
La volan — Gheorghe Pirvu. 
La îndemnul „Biletul la control, 
vă rog", 13 pasageri au înălțat 
din umeri.

Călători frauduloși? 
cum.

— Noi am plătit, 
n-am primit.

Un altul, al 14-lea,
bilet care mai fusese vîndut de 
șofer unui alt cetățean dintr-o 
altă cursă. După asemenea fap
tă, șoferul a primit cuvenita 
răsplată: amendă de cite 50 de 
lei pentru fiecare bilet. Deci: 
13 + 1 X 50 este egal cu 700 
lei. Cum șoferul nu e la pri
ma abatere de acest fel, e 
timpul s-o „vireze" pe calea cea 
bună.
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scump 
plătită

S-a întimplat la un pasaj de 
cale ferată din apropierea comu
nei Banloc, județul Timiș. Cio
banul Nicolae Jurchița mina o 
turmă de oi, proprietatea coo
perativei agricole din localitate. 
Trebuia să meargă de la un loc 
de pășunat la altul. Neatent, cio
banul nu s-a asigurat să vadă 
dacă trece sau nu vreun tren, 
înainte de a mina turma peste 
linia ferată. Tocmai atunci și-a 
făcut apariția automotorul 1007. 
Ciobanul și-a pierdut viața, iar 
turma a rămas fără 60 de 
mioare...

I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"

i
I
,1

ECONOMISIREA MATERIALELOR Cuvîntul cititorilor
»

un obiectiv centrai ai muncii politice de masă
Beneficilnd de Importante fonduri 

de investiții, Craiova, ca și celelalte 
orașe doljene, iși dezvoltă zestrea 
urbanistică într-un ritm alert In 
acest an, trustului de construcții lo
cale îi revine sarcina de a realiza 
7 454 de apartamente, cu aproape 
4 000 mai multe decît realizările anu
lui 1977. Ca atare, comitetul jude
țean de partid și consiliul popular 
județean au așezat în centrul preo
cupării lor problemele construcției 
de locuințe.

Important este însă nu numai cit 
se construiește, ci și cum, cu ce efi
ciență. Vizitînd cele opt șantiere de 
locuințe ale trustului cralovean, o 
primă constatare se impune : prin 
măsurile tehnlco-organizatorice lua
te, de la începutul anului s-au obți
nut anumite economii de mate
riale : 110 tone de ciment, 10
tone metal, 25,6 metri cubl ma
terial lemnos, 16 tone de com
bustibil convențional. E mult, e 
puțin ? Răspunsul II aflăm chiar în 
aprecierea făcută de forul de condu
cere colectivă al trustului : „Rezul
tatele în buna gospodărire a mate
riilor prime și materialelor nu sînt 
de natură să ne mulțumească. Se mai 
face încă risipă. De aceea, toți con
structorii trebuie să facă -zid» în fața 
risipei, pentru a asigura folosirea ju
dicioasă a materialelor". Pornind de 
la această apreciere, să vedem ce 
măsuri politice s-au luat, ce au în
treprins comitetul de partid șl bi
rourile organizațiilor de bază.

într-o discuție cu secretarul comi
tetului de partid de la trust, tovară
șul Marin Mara, acesta ne-a spus că 
„toate cele 14 organizații de bază au 
așezat In centrul activității lor pro
blema folosirii judicioase a materia
lelor". înainte de a vedea mal in 
amănunt cum s-a acționat, am con
sultat planurile de muncă ale comi
tetului de partid și ale birourilor or
ganizațiilor de bază. Cu excepția or
ganizațiilor de la șantierele nr. 3 șt 
4 (secretari Constantin Negru și. 
respectiv, Gheorghe Săndoi), nici 
una nu prevăzuse, pînă în momentul 
cînd le-am vizitat, dezbaterea, în ca
drul biroului sau In adunări gene
rale, a modului în care comuniștii se 
ocupă de înlăturarea risipei I

„Tonul" l-a dat chiar comitetul da

partid, care în decursul unul an n-a 
întreprins măcar o singură analiză a 
neajunsurilor ce mai persistă în a- 
ceastă privință. Că o asemenea dezba
tere ar fi fost absolut necesară o do
vedesc cazurile de risipă, de depă
șire a consumurilor normate de ma
teriale, de slabă folosire a utilajelor. 
Din evidențele filialei Băncii de In
vestiții reiese că la trustul craiovea'n 
pagubele înregistrate la finele se
mestrului I însumau circa 2 milioane 
lei. Au fost luate măsuri de rectipe-

de locuințe „Iancu Jianu" al șantie
rului nr. 3 (șef de șantier — ing. 
Vasile Trifan). Dar consiliul oame
nilor muncii, comitetul de 
nu-și găsesc timp pentru a-1 trimite 
aici, o oră-două, pe risipitori spre 
a vedea cu ochii lor cum au ridicat 
constructorii de pe aceste două șan
tiere, odată cu zidurile blocurilor, și 
bariere In calea risipei !

De la tovarășul Haralamble Bă
lan, președintele comitetului sin
dicatului pe trust, aflăm că există

partid

CUVÎNTUL

PARTID —„S
AL LUPTEI ÎMPOTRIVA RISIPEI

rare a numai 431 mii lei, astfel că 
soldul pagubelor pe primele 9 luni 
ale anului a rămas de circa 2 mi
lioane lei. Din acestea, ponderea 
o dețin depășirile consumurilor spe
cifice, deteriorările sau degradă
rile de materiale. Cît privește in
dicele de lucru al utilajelor, la 
excavatoare, din cele 1800 ore pla
nificate pe mașină, s-au realizat doar 
1670 ore, iar la macarale-turn, la 
care au fost planificate tot 1 800 ore, 
s-au realizat numai 1 646 ore ; nici 
coeficientul de schimburi, prevăzut 
pe 7 luni la această grupă de utilaje, 
nu s-a realizat Toate acestea repre
zintă pagubă, risipă.

Iată cîteva mostre : la blocurile 
153 B, 167 D, 152 D, aflate in con
strucție, poți găsi, aruncate vraiște, 
panouri din prefabricate, praf de 
piatră, mortar și suluri de pînză 
asfaltată pentru izolații hidrofuge.. 
Depozitate la intimplare — alte ma
teriale la lotul Băllești al șantierului 
nr. 4 și la punctul „Dunăreni". In 
alte locuri, in schimb, se observă de 
la distanță priceperea de bun organi
zator, mîna de gospodar. Pe șantierul 
nr. 8 (șef de șantier — ing. Petre An- 
cuța), unde se construiesc blocu
rile din cartierul „1 Mai" din Craio
va, cofrajele metalice, armăturile, 
tuburile de canalizare, prefabricatele 
sînt stivuite cu grijă, ferite de de
gradare. De spirit gospodăresc dau 
dovadă șl constructorii noului cvartal

o bază materială bogată pentru 
desfășurarea unor susținute ac
țiuni politico-educative pe șantiere, 
care ar putea fi folosită cu bune re
zultate in lupta împotriva risipei : 
10 aparate de fotografiat, un aparat 
de filmat, 6 aspectomate, un aparat 
de proiecție și chiar un cineclub 
(anul trecut a realizat filmul „Gos
podari și risipitori", dar acesta n-a 
fost prezentat cu regularitate pe 
șantiere). Nici cele opt gazete de 
perete (intitulate... „Gospodarul" I) 
nu se dovedesc active. Prin urmare, 
un întreg arsenal de mijloace stă 
în... conservare, fără a se lua mă
suri hotărîte de „reglare concentri
că a tirului" său împotriva risipei.

In condițiile specifice șantierelor, 
cu puncte de lucru dispersate, propa
gandei vizuale 11 revine un rol im

portant, putîndu-se adresa fiecăruia 
în mod direct, concret, mobilizator. 
La comitetul sindicatului întîlnim 
cîteva texte cu calcule : „Construc
tori ! Dacă fiecare dintre noi ar eco
nomisi o găleată de ciment, într-un 
an am putea obține o economie de 
900 tone", sau „Știați că dacă zilnic 
fiecare echipă de dulgheri ar dis
truge un panou de cofrag, aceasta 
ar reprezenta o pagubă de 4 000 me
tri pătrați anual 7“ etc.

împreună cu tovarășul Eustațlu 
Gorun vizităm cîteva puncte de lucru 
ale celui mai mare șantier de locuin
țe al județului — Craiovița Nouă 
(șantier unde în cursul acestui an au 
avut loc două schimburi de experien
ță și s-a insistat în mod deosebit asu
pra locului și rolului formelor muncii 
politice de masă). Dacă la sediul 
șantierului propaganda vizuală este 
bogată, Ia cele peste 40 puncte de 
lucru lipsește aproape cu desăvîrșire.

Pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinii de maximă importanță ce le 
revine in domeniul gospodăririi judi
cioase și economisirii de materiale, 
constructorii, in frunte cu comu
niștii, sînt chemați să-și aducă o 
contribuție mult mal substanțială. 
Comitetul de partid — sprijinit mai 
mult și mai eficient de comitetul 
municipal de partid — are datoria 
să-și revadă modul de organizare și 
conducere a acțiunii împotriva risipei 
pe șantiere, revitalizînd întregul ar
senal al mijloacelor muncii politico- 
educative, punîndu-1 mai activ în 
slujba luptei intransigente pentru 
economii și bună gospodărire.

Nlcolae BABAEAU 
corespondentul „Scînteii

TG. MUREȘ

DEZVELIREA STATUII LUI AVRAM IANCU

OAMENILOR MUNCII

Ochiul gospodarului
Ion Mirea, proiectant principal, 

întreprinderea de utilaj chimic 
Ploiești : Colectivul fabricii de uti
laj complex din cadrul întreprin
derii noastre acționează pe multiple 
planuri pentru folosirea cît mai 
eficientă a resurselor materiale, în
deosebi pe calea reducerii consu
mului de metal, realizării produse
lor la un Înalt nivel calitativ, in 
condițiile diminuării cheltuielilor 
de producție. S-a obținut o econo
mie de 47 tone de metal. între al
tele, prin extinderea croirii com
plexe a tablelor pentru diferite

repere, forjarea pieselor cu adaosuri 
de prelucrare mici, executarea de 
matrițe pentru flanșe, coturi, inele 
etc., utilizarea deșeurilor recupe
rabile pentru confecționarea piese
lor cu dimensiuni mai mici. S-a 
extins, totodată, executarea flanșe- 
lor cu diametre mai mari din seg- 
menți și prin rulare. Forță de mun
ca și materiale se economisesc și 
prin elaborarea unor documentații 
tehnologice mai raționale, prin pro
iectarea sculelor în așa fel încît 
acestea să poată fi folosite la mai 
multe comenzi de produse.

a apărut.- „Munca de partid" nr. 11/1978
Din sumarul noului număr al re

vistei cităm articolele : Importante 
hotărîri pentru accelerarea progresu
lui economico-social al țării ; Muncă 
politico-educativă perseverentă pen
tru respectarea normelor eticii și 
echității socialiste ; Buna aprovizio
nare a populației, la loc de frunte 
pe agenda organelor și organizațiilor 
de partid ; Conducerea într-o largă 
perspectivă — indiciu al promovării 
unei noi calități ; Dezvoltarea și 
Intensificarea producției agricole
— țel concret al muncii de partid ; 
Realizarea tot mai eficientă a sarci
nilor de către organizațiile de partid 
din ministere; Informării de partid
— un mai pronunțat caracter ope-

rativ ; Colectivul de muncii, o 
instituție cu Înalte răspunderi în 
educarea oamenilor; Consecven
ță în combaterea manifestări
lor mistice. De asemenea, la rubrica 
„Invățămîntul 
partid", revista 
dul în care se 
Congresului al 
Naționale ale 
realizării unei politici de maximă 
eficientă în domeniul investițiilor ; 
Ascuțirea contradicțiilor pe arena 
mondială și intensificarea tendințelor 
de reîmpărțire a zonelor de influen
ță, de întărire a dominației străine 
în diferite părți ale lumii.

politico-ideologic de 
tratează temele : Mo- 
înfăptuiesc hotădriie 
XI-lea și Conferinței 
partidului în vederea

„Studii și materiale de istorie
contemporana” (voi. ud

Infirmînd încă o 
dată opiniile potrivit 
cărora studiul epocii 
contemporane sub as
pect istoric este. de 
neconceput din cauza 
lipsei de perspectivă 
în analiza evenimente
lor, cel de-al treilea 
volum al culegerii 
„Studii și materiale de 
Istorie contemporană" 
(autori : Gh. I. Ioni- 
ță, V. Liveanu, A. Pe
trie, I. Puia, M. Ruse- 
nescu, V. Teodorescu) 
— culegere' editată de 
Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga" al A- 
cademiei de științe 
sociale si politice — 
oferă un concludent e- 
xemplu al posibilității 
de a investiga cu toa
tă rigoarea științifică 
istoria contemporană, 
chiar în cele mai re
cente perioade ale ei.

Avînd drept subtitlu 
„Procesul revoluționar 
în România (1944— 
1965)“, volumul înmă
nunchează un șir da 
contribuții consacrate 
unor momente și as
pecte fundamentale 
ale revoluției populare 
în România. Studiile 
se întemeiază pe o 
largă bază de infor
mație. în bună parte 
Inedită, valorificată 
printr-o temeinică a- 
naliză. Ele pun în lu
mină lupta Partidului 
Comunist Român pen
tru instaurarea pu
terii revoluționar-de- 
mocratice, pentru în
făptuirea revoluției 
socialiste de-a lungul 
a două decenii bogate 
în evenimente de mare 
Însemnătate In istoria 
țării noastre. Din stu
diile cuprinse în a- 
ceastă culegere 
desprind cu 
me efortul 
tatea P.C.R.
ca creator
socialismului științific, 
corespunzător realită
ților societății româ
nești, de a găsi solu-

se 
limpezi

și capaci- 
de a apli- 
principiile

în a- 
îl con- 
Parti-

ții adecvate proble
melor ridicate de 
înaintarea ei pe calea 
socialismului.

Un exemplu 
ceastă privință 
stituie poziția
dului Comunist Român 
față de problema 
luptei armate, ca mij
loc de înlăturare a do
minației fasciste. Stu
diul consacrat acestei 
probleme arată că, 
pornind de la reali
tățile românești, co
muniștii s-au pro
nunțat dintru început 
și in chip consecvent

pentru soluția luptei 
armate, pe care au 
conceput-o ca o parte 
integrantă a luptei 
antifasciste generale, 
la care erau chemate 
să participe toate cla
sele sociale, ca și ar
mata în ansamblul ei. 
Partidul Comunist Ro
mân, singurul partid, 
de altminteri, care 
dispunea de un aparat 
militar antifascist pro
priu, a reușit să im
pună vederile sale — 
în pofida oscilațiilor șl 
reticentelor manifes
tate de unii parteneri 
ai coaliției, precum 
cercurile palatului si 
partidele burgheze — 
și să conducă insurec
ția românească la vic
torie.

Aceeași puternică 
pecete a efortului de 
căutare creatoare în a- 
plicarea socialismului 
științific a caracte
rizat — așa cum se 
subliniază într-un alt 
studiu — și politica 
partidului în perioa
da refacerii economice 
(decembrie 1946 — de
cembrie 1947). Acțiu
nile pentru refacerea

economică a României 
au avut un puternic 
caracter politic, speci
fic fiind faptul că 
deși în acea perioadă 
puterea economică, 
mijloacele de produc
ție se aflau încă în 
miinile claselor ex
ploatatoare, Partidul 
Comunist Român, ca 
exponent al clasei 
muncitoare, care deți
nea rolul decisiv în 
guvernul instaurat la 
6 martie 1945. a con
dus opera de redresa
re a țării în perspec
tiva construcției socia
liste, și în primul rînd 
a industrializării so
cialiste.

Studiul aprofundat 
al surselor istorice, în
treprins în contribuții
le din acest volum, 
permite reconstituirea 
altor aspecte funda
mentale ale perioadei 
analizate, precum po
litica P.C.R. în ve
derea consolidării 
alianței dintre clasa 
muncitoare și țărăni
mea muncitoare, a u- 
nității oamenilor mun
cii fără deosebire de 
naționalitate, rolul le
gislației adoptate de 
guvernul dr. Petru 
Groza în desfășurarea 
procesului revoluțio
nar (martie 1945 — oc
tombrie 1946) sau pre
misele proclamării re
publicii în România.

Din lectura acestor 
valoroase investigații 
se degajă Imaginea 
unei perioade In care 
Istoria Partidului Co
munist Român s-a 
contopit cu istoria 
țării, într-o unitate pe 
cit de perfectă, pe 
atît de fecundă. Citito
rul obișnuit, istoricul 
și activistul de partid 
găsesc în acest vo
lum o lectură de cel 
mai viu interes, de 
Înalt nivel științific și 
de viguroasă angajare 
politică.
Dr. Florin 
CONSTANTINIU

în centrul municipiului Tîrgu Mureș 
a avut loc duminică festivitatea dez
velirii statuii ecvestre a lui Avram 
Iancu, conducătorul revoluției de la 
1848 din Transilvania, eroul care, 
acum 130 de ani. s-a aflat în fruntea 
maselor asuprite în lupta pentru li
bertate și dreptate socială. Au parti
cipat Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude
țean, Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți al organelor lo
cale de partid și de stat, mii de oa
meni ai 
ghiari.

Operă 
sculptor 
statuia are. împreună cu soclul, o 
înălțime de, 11 metri. Amplasarea ei 
într-un loc Central — Piața Trandafi
rilor — perihite o bună punere în va
loare a monumentalității acestei lu
crări. Eternlzînd în bronz chipul ce
lui care a purtat făclia idealurilor de 
libertate națională și dreptate socială 
ale oamenilor muncii de pe meleagu
rile transilvane, statuia exprimă, la 
un înalt nivel artistic șl cu o mare 
forță de convingere, idei de o nobilă 
atitudine civică.

Personalitatea Iul Avram Iancu, fi
gură legendară a Istoriei poporului 
român, a fost evocată în cuvîntările 
rostite de acad, Ștefan Pascu, prof, 
dr. docent Iulius Moldovan, pre
ședintele comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, scriitorul 
Hajdu Gyozo, președintele consiliului 
județean al oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, redactor-șef al 
revistei „Igâz Sz6“, Iile Ciorba, mun
citor la întreprinderea^ „23 August", 
și Szâbo Nioolae, cercetător științific 
principal la Centrul de științe sociale 
din Tg. Mureș.

Festivitatea a fost marcată de des-

muncii — români și ma-

a tînărulul șl talentatului 
bucureștean Florin Codre,

chiderea, în holul , cinematografului 
„Arta", a unei expoziții de docu
mente și fotografii llustrlnd aspecte 
din activitatea celui despre care 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, spunea că 
„s-a impus in ochii contemporanilor 
săi, ca și ai posterității, ca o figură 
luminoasă, expresie a luptei hotărîte 
și a setei de dreptate .și independen
ță națională a poporului român". 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

Depunerile pe obligațiuni C.E.C.
Casa de Economii șl 

Consemnațiuni pune 
la dispoziția popu
lației o gamă variată 
de instrumente de 
economisire. Unul din 
aceste instrumente de 
economisire, care ofe
ră depunătorilor, din 
dobînda anuală de 4 la

sută, cîștiguri în bani, 
prin trageri la sorți 
lunare, este obligațiu
nea C.E.C, cu cîști
guri. Depunerile pe 
obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se efectuează 
în tot cursul unei lunir 
în' primele zece zile 
ale fiecărei luni, aces-

tea se pot procura 
fără diferență de preț 
la valoarea lor nomi
nală. Operațiile de 
vînzare și cumpărare 
a obligațiunilor C.E.C. 
se efectuează de toate 
unitățile C.E.C. și poș
tale din întreaga țară.

■■■■■■■

Litigiul continuă...
R. Manea, președintele asociației 

locatarilor, blocul 1 B, strada Banu 
Manta nr. 1, București, sectorul 8 : 
După o funcționare de numai trei 
luni și jumătate, ascensorul de la 
scara nr. 1 a blocului nostru s-a 
defectat. Comisia de constatare a 
întreprinderii „Ascensorul", care a 
efectuat revizia, a stabilit că la 
electromotorul acestuia s-a produs 
un scurtcircuit In timp ce liftul 
stă de mai bine de o lună și loca
tarii slnt nevoiți să urce și să 
coboare zilnic scările celor zece 
etaje, între reprezentanții unității 
producătoare 
I.F.M.A. din București —' cel 
întreprinderii „Ascensorul" șl al

a instalației —
ai

locatarii așteaptă 
grupului de șantiere nr. 1 con- 
strucții-montaj se poartă discuții 
Interminabile pentru a se stabili 
cine suportă costul reparației. Fur
nizorul motivează că, 
vrat liftul cu doi ani 
menul de garanție a 
blocul, dat recent în 
află încă în garanția 
lui. Semnalăm toate acestea în spe
ranța că va interveni comitetul 
executiv al consiliului popular mu 
nicipal cu măsuri corespunzătoare 
pentru ca cele trei întreprinderi 
să-și asume, și cit mal operativ, 
răspunderile ce le revin în soluțio
narea acestui litigiu.

întrucit a li- 
în urmă, ter- 
expirat. Dar 
folosință, se 

constructoru-

O solicitare a
Teodor Teodorescu, maistru prin

cipal la întreprinderea de auto
turisme Pitești : Ca unul care lu
crez de mulți ani in producție, 
mi-am dat seama cît de utile sînt 
electroniștilor în formare apa
ratele de măsură și control. 
Dacă pionierii care urmează 
cursuri de electronică la casele pio
nierilor ar avea posibilitatea să-și 
procure, de pildă, un avometru, cu 
care să lucreze apoi mal tîrziu, a- 
ceasta i-ar stimula mult în pre-

electroniștilor
gătirea lor. De acest aparat au ne
voie șl cel care frecventează cursu
rile radio-TV la casele de cultură, 
electricienii care lucrează direct In 
producție. Cunosc eforturile ce se 
fac pentru dotarea unităților ln-

control, unele aduse din import. De 
aceea, aș face propunerea ca a- 
ceste aparate să fie produse în țară 
în cantități suficiente spre a satls-

dustdale cu aparate de măsură

face și nevoile comerțului...

Pe scurt din scrisori
• Se dezvoltă sectorul zootehnic. 

La ferma de ovine Filiași a I.A.S. 
Goești — Dolj, planul livrărilor la 
fondul de stat pe primii trei ani ai 
cincinalului a fost depășit pînă in 
prezent cu patru tone de lină, 200 
hectolitri lapte și cu peste 700 miei. 
Pînă la sfîrșitul acestui cincinal, 
efectivele de oi ale fermei vor 
ajunge la 5 000 capete, pentru care 
s-au construit încă trei grajduri 
moderne, unde toate activitățile se 
desfășoară mecanizat. (Constantin 
Dascălu, Trustul I.A.S. Dolj).
• In așteptarea autobuzului. 

Dacă șoferii de pe cursele locale 
Bărbăteni (Lupeni) — Coroiești 
(Vulcan) din municipiul Petroșani 
ar respecta graficul de circulație, 
am fi scutiți de multe neplăceri. 
Pe lingă măsurile pentru Întărirea 
disciplinei, propunem conducerii 
Exploatării de transport Petroșani 
să prelungească traseul cursei între 
Bărbăteni — Piață și Sohodol, iar 
cursa Petroșani — Lupeni să o 
transforme în cursă locală de la 
stația Paroșeni — mină pînă la 
capătul traseului. In acest fel s-ar 
crea condiții și mai bune de trans
port. (Gligor Ciortea, Paroșeni, 
municipiul Petroșani).
• Se așteaptă o intervenție ur

gentă. în zona întreprinderii „Vi- 
trometan" din localitate a început

anul trecut construcția unui nou 
cartier de locuințe. Anul acesta au 
fost date în folosință cinci blocuri 
cu 200 apartamente,, fapt Îmbucu
rător pentru noi, beneficiarii lo
cuințelor. Dar bucuria celor care 
ne-am mutat în case noi este ne
împlinită datorită faptului că lu
crările la punctul termic se desfă
șoară cu încetinitorul ; acum, cînd 
a venit vremea rece, locuințele nu 
beneficiază Încă de încălzire cen
trală. De aceea, solicităm consiliu
lui popular să ia măsuri pentru ca 
instalațiile punctului termic la care 
vor fi racordate blocurile să fie 
date urgent în folosință. (loan Is- 
trate, municipiul Mediaș, județul 
Sibiu).
• Cu simțul bunului gospodar. 

Din inițiativa organizațiilor de 
partid, de sindicat și U.T.C., la În
treprinderea mecanică „Nicolina" 
din Iași s-au desfășurat numeroase 
acțiuni de muncă patriotică In ca
drul cărora au fost colectate șt sor
tate mari cantități de materiale 
feroase și neferoase. Au fost expe
diate, astfel, oțelăriilor peste 13 800 
tone fier vechi, șpan șl deșeuri, 7,2 
tone bronz, 3,2 tone cupru, 18 tone 
cenușă de plumb, 18 tone fontă. 
(Nicolae Bîrliga, muncitor, între
prinderea mecanică ..Nicolina 
Iași).

Cum se asigură conlucrarea
cu organismele de specialitate
între îmbunătățirile de mare importanță aduse Legii de organi

zare șl funcționare a controlului oamenilor muncii se înscrie și in- 
stituționalizarea conlucrării intre controlul muncitoresc al activității 
economico-sociale și reprezentanții cetățenilor învestiți cu atribuții 
obștești de control. Ideea, după cum se știe, aparține secretarului 
general al partidului, care preconizează ca această măsură să asigure 
creșterea rolului controlului maselor în toate sectoarele vieții econo
mico-sociale.

în cele ce urmează — așa cum am anunțat la deschiderea ciclului 
nostru de anchete consacrat perfecționării activității controlului oame
nilor muncii — ne vom opri asupra modului în care se realizează în 
practică conlucrarea dintre echipele cetățenești și controlul muncito
resc, dintre acestea și celelalte 
Locul investigației : municipiul

organisme specializate de control. 
Drobeta-Turnu Severin.

prii de producere de bunuri de con
sum și de organizare a serviciilor, 
orientarea acestora în funcție de ce
rințele cetățenilor, respectarea tarife
lor și îmbunătățirea calității produ
selor și serviciilor oferite populației, 
în același mod, după aceleași prin
cipii, au fost organizate și celelalte 
acțiuni comune de control.

Cele relatate pînă aici pun în evi
dență faptul că în municipiul Dro- 
beta-Tr. Severin există preocupare 
pentru organizarea unor acțiuni co
mune ale controlului oamenilor mun-

De la începutul anului și pînă în 
prezent, în cele peste 650 de unități 
din municipiul Drobeta-Tr. Severin 
stabilite a fi controlate de echipele 
cetățenești s-au efectuat 1 768 con
troale. Această statistică se cere în
tregită cu o alta. La 10 acțiuni im
portante. inițiate de consiliul muni
cipal de control muncitoresc, au luat 
parte și echipele cetățenești ; de 
asemenea, ele au acționat în nu
meroase alte acțiuni împreună cu 
inspecțiile de stat specializate. Echi
pele de control al oamenilor muncii 
au realizat pînă acum 80 de con
troale împreună cu Inspecția comer
cială de stat, 30 cu Inspectoratul ju
dețean pentru controlul prețurilor, 20 
cu Centrul sanitar antiepidemic, 20 
cu Inspectoratul județean pentru 
controlul calității produselor, 18 cu 
Inspectoratul sanitar veterinar.

Conlucrarea controlului oamenilor 
muncii cu organismele de control 
specializate are o dublă importantă. 
Pe de o parte, ea constituie o „școa
lă" pentru controlul oamenilor mun
cii, care învață cu această ocazie din 
experiența controlului specializat. Pe 
de altă parte, asigură unirea forțe
lor controlului, oferindu-i acestuia 
posibilitatea unei cuprinderi unitare 
a întregii activități. Cele 10 acțiuni 
de control complex inițiate de con
trolul muncitoresc au fost pregătite 
din timp pe baza unei tematici pre
cise, vizînd atît activitatea unor 
sectoare care vin în contact perma
nent cu masa largă de cetățeni, cît 
și a factorilor ce le coordonează. 
Astfel, două controale comune s-au 
efectuat în unități comerciale șl coo
peratiste ; un control — în unități 
de stat și cooperatiste, care execută 
lucrări și prestări de servicii către 
populație ; trei controale — în uni
tăți de alimentație publică și can- 
tine-restaurant; un control — în in-
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stituții sanitare ; un control — în 
întreprinderi de transport în comun ; 
un control — la case de cultură, 
cluburi, cămine culturale, cinemato
grafe; un control legat de 
măsurilor pentru protecția 
Înconjurător — în zonele 
ment.

Cuprinderea unul număr 
sectoare în cadrul acțiunilor de con
trol complex a oferit echipelor ce
tățenești posibilitatea de a cunoaște 
mai bine problemele respectivelor 
domenii, de a-și însuși metodologia 
controlului tematic. Pentru că atît 
aria de cuprindere (unitățile și sec
toarele vizate), cît și aspectele su
puse controlului au fost dinainte 
cunoscute și discutate cu toți cei 
care au luat parte la control. Acțiu
nea de control comun privind diver
sificarea bunurilor de larg consum 
și a prestărilor de servicii către 
populație, de exemplu, a urmărit — 
printre alte obiective — modul în 
care se realizează programele pro-

aplicarea 
mediului 
de agre-
mare de

cil cu organismele specializate. Iată 
și cîteva opinii ale reprezentanților 
obștii referitoare la perfecționarea in 
continuare a acestei colaborări :

Alexandru Grigoraș, responsabi
lul unei echipe de control al oame
nilor muncii de la Șantierul Naval: 
„Din activitatea de pînă acum am 
reținut faptul că atunci cînd între
prindem acțiuni împreună cu con
trolul muncitoresc și cu inspecțiile 
specializate, stările de lucruri nega
tive sînt atent analizate și se iau mă
suri operative pentru îndreptarea 
lucrurilor ; cînd echipele de control 
acționează singure, ele consemnează 
lipsurile, dar după aceea cei chemați 
să răspundă nu acționează întotdeau
na operativ pentru înlăturarea lor. 
Este de dorit ca organismele împu
ternicite să aplice sancțiunile prevă
zute de lege pentru asemenea aba
teri, să cerceteze aceste sesizări, pen
tru ca ele să se finalizeze pe tot 
parcursul anului șl nu numai atunci 
cînd au loc acțiuni comune".

Elisabeta Blăgniceanu, funcțio
nară: „Echipa de control în care 
activez cuprinde în raza sa mal 
multe unități. Este greu de explicat 
reținerea unor factori care cunosc 
măsurile ce trebuie luate pentru 
înlăturarea neajunsurilor semnalate, 
dar nu intreprind aproape nimic. De 
exemplu, la magazinul de prezentare 
și desfacere din cartierul Crihala am 
sesizat că am depistat produse dosite 
care nu erau expuse la vinzare. Nea
junsuri am semnalat și la chioșcul 
de legume nr. 5 din piața centrală, 
unde vînzătorii, pe lingă faptul că nu 
se îngrijesc întotdeauna de asigu
rarea unei bune aprovizionări, au și 
o atitudine necivilizată față de cum
părători. Măsuri pentru înlăturarea 
acestor deficiențe nu s-au luat, si 
acest lucru se datorește faptului că 
organele inspecțiilor de specialitate 
înțeleg în mod limitat noțiunea de 
colaborare, că acordă atenție 
vațiilor și sugestiilor noastre 
cînd acționăm împreună, nu 
restul timpului, cînd se simte 
de a fi analizate și traduse în viață".

Gheorghe Gureșu, șef de echipă 
la Șantierul Naval: „Colaborarea 
controlului oamenilor muncii cu in
specțiile de specialitate ar avea mult 
de cîștigat, dacă periodic aceste or
ganisme ar analiza modul in care 
sint soluționate sesizările făcute de 
noi și ar trage la răspundere pe cei 
care tergiversează traducerea lor in 
viață. Or, din cite cunosc, acest lu
cru nu s-a făcut, iar dacă s-a făcut 
s-a avut în vedere un sector sau al
tul și nu toate unitățile supuse con
trolului. Cred că asemenea analize 
ar contribui la întărirea atît a cola
borării, cît și a eficienței controlului".

Așadar, chiar și o experiență bună 
arată că există suficient loc pentru 
mai bine. De aici decurge, pentru 
consiliul municipal al Frontului 
Unității Socialiste, obligația de a 
face totul ca, in viitor, colaborarea 
între controlul oamenilor muncii și 
controlul muncitoresc, între contro
lul oamenilor muncii și celelalte or
ganisme specializate să se realizeze 
permanent, în spiritul legii, al învă
țămintelor care se desprind din ac
tivitatea de pînă acum.

obser- 
numai 
și în 

nevoia

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteir 
Constantin PRIESCU
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al Republicii Turcia, Biilent Ecevit
Primul ministru al Republicii Tur

cia, Biilent Ecevit, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc a 
depus, luni dimineață, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicolae Mihalache, vi
cepreședinte al Consiliului popular al 
municipiului București, general-loco- 
tenent Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, alte per
soane oficiale.

Au fost prezențl ambasadorul 
României la Ankara și ambasadorul 
Republicii Turcia la București.

După depunerea coroanei, persoa
nele oficiale turce și române care au 
asistat la solemnitate au păstrat un 
moment de reculegere. A fost vizita
tă apoi rotonda monumentului

Primul ministru al Republicii Tur
cia, Biilent .Ecevit, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a 
făcut, luni după-amiază, o vizită la 
Institutul de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii și la întreprinde
rea „Semănătoarea" din Capita? ă.

La Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii, premierul 
turc a fost intîmpinat de Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii șl in
dustriei alimentare, care a prezentat 
principalele tipuri de tractoare și 
mașini agricole folosite in cultura 
plantelor de cîmp, legumicultura, vi
ticultură, zootehnie, precum și pen
tru executarea unor lucrări de îmbu
nătățiri funciare, realizate in țara 
noastră. Primul ministru Biilent 
Ecevit a apreciat calitățile tehnice ale 
mașinilor și utilajelor și a felicitat 
pe realizatorii lor.

în continuare, oaspetele a vizitat 
întreprinderea „Semănătoarea", im
portantă unitate producătoare de ma
șini agricole. Aici au fost evidențiate 
evoluția acestei unități, specificul 
producției sale, perspectivele dezvol
tării ei.

în timpul vizitării expoziției de 
mașini agricole organizate în între
prindere. gazdele arată că specialiștii 
de la „Semănătoarea" au realizat ti
puri din ce în ce mai perfecționate, 
ale căror performante tehnice au fost 
recunoscute prin distincțiile primite 
la tîrguri și expoziții Internaționale.

La sfîrșitul vizitei, primul ministru 
al Republicii Turcia a semnat în 
cartea de onoare, felicitînd colecti
vul acestei unități și urindu-i noi 
succese în activitatea pe care 
fășoară.

o des-

începerea convorbirilor oficiale
în cursul după-amiezii de luni au 

început convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și primul ministru al Re
publicii Turcia, Biilent Ecevit.

în spiritul hotărîrilor și Înțelege
rilor convenite în cadrul lntîlnirilor 
la nivel înalt de la București și 
Ankara, al Declarației solemne co
mune, a fost analizat stadiul actual 
al colaborării și cooperării dintre 
România și Turcia. Cei doi prim-mi- 
nistri și-au exprimat satisfacția 
' ntru evoluția ascendentă a relații- 

româno-turce pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii.

Convorbirile au avut ca bază orien
tările stabilite cu prilejul convorbirii 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Biilent Ecevit. în 
aoest context au fost stabilite măsuri 
menite să contribuie la lărgirea și 
intensificarea colaborării dintre cele

două țări în diverse sectoare de acti
vitate. și îndeosebi al cooperării în 
producție, în industriile constructoare 
de mașini, petrolieră, minieră, trans
porturi și agricultură. Ca un obiectiv 
de o deosebită importanță în cadrul 
cooperării bilaterale a fost subliniată 
construirea rafinăriei de petrol din 
Anatolia Centrală cu o capacitate de 
prelucrare de 5 milioane tone țiței, 
ce va produce o largă gamă de pro
duse petroliere. De asemenea, s-au 
convenit soluțiile pentru accelerarea 
executării de prospecțiuni, explorări 
și exploatări petroliere și miniere, 
realizarea de obiective pentru con
strucția de tractoare, de utilaje pen
tru industriile alimentară, forestieră, 
pentru dezvoltarea transporturilor. 
Au fost, de asemenea, stabilite acțiu
nile pentru extinderea și diversifica
rea schimburilor comerciale bilatera
le. a colaborării tehnico-științifice, în 
domeniul cultural și al turismului.

La convorbiri participă 
Burtică, viceprim-ministru al _ 
nului, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Alexandrescu, amba
sadorul României la Ankara, consi
lieri și experți.

Din partea Republicii Turcia parti
cipă Gtindiiz Okțun, ministrul aface
rilor externe, Neșet_ Akmandor, mem
bru al 7
Ozgiir, ambasadorul Republicii Tur
cia la 
claie.

Dineu oferit de
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, împreună cu soția, Maria 
Mănescu, a oferit luni un dineu ofi
cial în onoarea primului ministru al 
Republicii Turcia, Biilent Ecevit, șl 
a soției sale, Rahșan Ecevit.

Au participat Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Cornel Burtică, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, mi
nistrul 
mașini,

industriei 
Trandafir

Cornel 
guver-

Senatului Republicii, Nahit
București, alte persoane ofi-

★
în cursul zilei au avut loc, de ase

menea, convorbiri pe grupe de lucru 
în cadrul cărora au fost examinate 
concret aspecte ale colaborării și 
cooperării româno-turce și definiti
vate măsuri pentru extinderea cola
borării bilaterale în noi sectoare de 
activitate de interes reciproc.

construcțiilor de 
Cocârlă, ministrul

★
anunțat în presa 

de ieri, la invitația președin
telui Republicii Socialiste '-România, 
Nicolae Ceaușescu, și a primului 
ministru al guvernului român. 
Manea Mănescu. duminică a sosit, 
într-o vizită oficială in țara noas
tră, primul ministru al Republicii 
Turcia, Biilent Ecevit. Împreună cu 
soția, Rahșan Ecevit, fiind în
soțit de Gilndiiz Okciin, ministrul a- 
facerilor externe, Neșet Akmandor, 
membru al Senatului Republicii, 
Ozdemir Yigit, secretar general ad-

După cum s-a 
la

primul ministru al
energiei electrice, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte Gtindiiz OkțUn, mi
nistrul afacerilor externe, Neșet 
Akmandor, membru al Senatului Re
publicii, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe primul ministru 
turc.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Ankara șl ambasadorul 
Turciei la București.

în toasturile rostite în timpul 
dineului, primul ministru al guver
nului român, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Republicii Turcia, 
Biilent Ecevit, au subliniat cu deo
sebită satisfacție dezvoltarea con
tinuă pe care o cunosc relațiile de 
prietenie și cooperare multilaterală

★
junct pentru afacerile politice, 
Turgut Carikli, secretar general pen
tru cainerțul exterior din Ministerul 
Comerțului, de alte persoane ofi
ciale.

Oaspeții au fost întlmpinați de 
primul ministru, Manea Mănescu, 
împreună cu soția, Maria Mănescu, 
Cornel Burtică, viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, Ștefan Andrei, ministrul

guvernului român
dintre țările noastre, dorința de a 
amplifica aceste raporturi în intere
sul progresului economic al ambelor 
țări, al cauzei păcii și colaborării în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume. Primii miniștri au • subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru înfăptuirea securității și dez
voltarea colaborării pe continentul 
nostru.

Cei doi prim-miniștri au toastat în 
sănătatea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Turcia, 
Fahri Korutiirk, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-turce.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

★
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale. . . ‘

în cursul după-amiezii de dumi
nică, înaltul oaspete a vizitat Muzeul 
de ~ artă al Republicii Socialiste 
România și Muzeul colecțiilor de 
artă. Tot în cursul după-amiezii de 
duminică, tovarășul Cornel Burtică 
a avut o întrevedere cu Giinduz 
Okciin, în cursul căreia au fost a- 
nalizate stadiul raporturilor de coo
perare și al relațiilor comerciale, 
precum șl măsurile pentru transpu
nerea în viață a înțelegerilor con
venite la nivel înalt

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
în numele delegației Parlamentului finlandez doresc să vă exprim cele 

mai calde mulțumiri pentru posibilitatea care ne-ați acordat-o de a vă 
întîlni cu prilejul recentei noastre vizite în România. Delegația noastră a dat 
o Înaltă prețuire faptului că, în afara programului nostru inițial, dumneavoastră 
ne-ați primit și ne-ați acordat, în ciuda timpului dumneavoastră limitat, o 
audiență excepțional de lungă. Am considerat aceasta ca o atenție deosebită 
față de țara noastră și de politica activă de pace și neutralitate a acesteia.

în cursul primirii la dumneavoastră, culminarea vizitei noastre atît de 
reușite în România, ascultînd cu cea mai mare atenție opiniile dumneavoastră, 
pline de bogată experiență și adîncă judecată, am putut din nou să constatăm 
că punctele de vedere ale țărilor noastre în cele mai importante probleme 
internaționale, ca cele privind securitatea și cooperarea în Europa și 
dezarmarea, sînt atît de asemănătoare încît țările noastre au și in viitor o 
bază bună pentru continuarea colaborării în vederea realizării obiectivelor 
de interes comun pentru țările noastre care se înscriu în rîndul țărilor mici 
și mijlocii.

Vă rog să primiți, domnule președinte, cele mai călduroase urări de 
succes și asigurarea stimei mele deosebite.

AHTI PEKKALA
Președintele Parlamentului Finlandez

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

Vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră 
mesaj transmis cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al 
Suediei.

OLA ULLSTEN
Primul ministru al Suediei

Cronica
Pentru contribuția teoretică șl prac

tică adusă in cercetarea mononucleo- 
zei infecțioase, o boală deseori con
fundată cu unele manifestări ale 
leucemie!, profesorului dr. docent 
Gheorghe Marinescu-Dinizvor, medic 
primar, șef de secție la spitalul de 
boli infecțioase „Dr. Victor Babeș" 
din București, i-a fost, de curind, de-

x

zilei
cemat premiul Doistau-Blutel al 
Academiei de științe a Franței.

Medicul român, de Irei ori laureat 
al Academiei franceze de medicină, 
este al cincilea om de știință român 
din domeniul patologiei bolilor infec
țioase, după Victor Babeș, Ion Can- 
tacuzino, Constantin Levaditi și Ște
fan Nicolau, premiat de Academia de 
științe a Franței. (Agerpres)
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9,00 Teleșcoală
10.00 “ ...
10,35

Panoramic (reluare) 
Borrtan-foileton : Putere 
de. Reluarea episodului 
In alb și negru
Telex 
închiderea programului 
Telex

\ 
fără 
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Sosirea ministrului afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Togo»

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, luni după- 
amiază a sosit în Capitală Anani 
Kuma Akakpo-Ahianyo, ministrul 
afacerilor externe și cooperării al 
Republicii Togo, care face o vizită 
oficială în țara noastră și participă, 
in calitate de președinte al părții to- 
goleze în Comisia mixtă de coopâ-

rare româno-togoleză, la lucrările pri
mei sesiuni a acestei comisii.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Ion M. Ni- 
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior șl cooperării eco
nomice internaționale, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale. 

(Agerpres)

S-AU ÎNCHEIAT CONFERINTEIE JUDEȚENE 
AIE ORGANIZAȚIILOR DE CRUCE ROȘIE

mațiuniloc sanitare ale Crucii Roșii, 
a metodelor de muncă la nivelul 
comisiilor județene, municipale, oră
șenești și comunale, din întreprinderi, 
pentru antrenarea tuturor membrilor, 
de Cruce Roșie la realizarea sarci
nilor ce revin acestei organizații. S-a 
subliniat faptul că realizările obți
nute se datorează muncii entuziaste 
pe care o desfășoară, cu sprijinul și 
sub îndrumarea permanentă a orga
nelor și organizațiilor de partid, co
misiile de Cruce Roșie, activul lor 
voluntar, pftecum și colaborării 
organizațiile de masă și obștești.

Delegații la conferințe au ales 
membrii comisiilor județene de Cruce 
Roșie și a municipiului București, 
membrii comisiilor de cenzori, dele
gații la Congresul Societății de Cruce 
Roșie, precum și candidați! pentru 
Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții au adresat tele
grame C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care între
gul activ al Crucii Roșii se angajea
ză să acționeze hotărît pentru înde
plinirea sarcinilor nobile ce îi revin, 
pentru a conferi o calitate nouă, su
perioară, activității organizației de 
Cruce Roșie.

S-au încheiat conferințele județene 
de dare de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor de Cruce Roșie, precum și 
conferința municipiului București, 
în cadrul acestor manifestări, care 
preced Congresul Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă Româ
nia (29—30 noiembrie), participanții 
— reprezentînd peste 6,2 milioane de 
membri ai acestei organizații — au 
analizat activitatea desfășurată in 
sprijinul ocrotirii sănătății populației. 
A fost evidențiată, îndeosebi, preocu
parea de a îndeplini exemplar sar
cinile ce revin organizației din ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, din 
indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind întărirea rolului 
Crucii Roșii, creșterea ponderii sale, 
cu precădere în munca de educație 
sanitară, la înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru de ocrotire a 
sănătății întregului popor, 
menținerea vigorii și tinereții 
nii noastre socialiste.

în cuvîntul lor, participanții 
cut propuneri privind lărgirea 
terului de masă al Crucii Roșii, îm
bunătățirea activității de ridicare a 
nivelului de cultură sanitară al popu
lației, perfecționarea pregătirii for-

pentru 
națiu-
au fă-
carac-

eu
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Revista competițiilor Campionatul european
J

prin două victorii ale Măriei Ale
xandru și una în proba de dublu. 
La volei, în „Cupa campionilor euro
peni", atît Steaua, în competiția mas
culină, cît și Dinamo, în cea femi
nină, au trecut în tururile următoare, 
în meciurile viitoare, la 10 și 17 de
cembrie, formațiile noastre vor avea 
drept adversare pe Csepel (Ungaria) 
și, respectiv, pe Van Houten (Olan
da). La hochei însă, Steaua s-a oprit 
din drum în aceeași competiție a 
echipelor campioane, pierzind și me
ciul retur cu Podhale (Polonia), tot 
cu 3—1.

în șirul campionatelor interne, 
atenția ne-a fost reținută de turneele 
interserii la lupte greco-romane. S-au 
calificat pentru turneul final al cam- 
fMoh;Wuiui,țjfe echipe, în ordinal- Di
namo București, Mobila Rădăuți, 
Steaua și A.S.A. Cluj-Napoca, din se
ria ale cărei meciuri au avut loc la 
Suceava ; din cealaltă serie, de la 
Bacău, formațiile calificate sînt : Alu
miniu Slatina, Dacia Pitești, Farul și 
A.S.A. Bacău. Să observăm buna po
ziție in clasamente a luptătorilor din 
Rădăuți și, în special, a celor de la 
Slatina, aceștia din urmă cîștigînd 
primele locuri la nu mai puțin de 
șase din cele zece categorii de greu
tate ! în rînd cu numele campionului 
mondial Ion Draica (Farul), ciștigă- 
tor firesc al categoriei sale, să-i tre
cem și pe merituoșii slătineni C. Scu- 
turici, N. Mareș, D. Obrocea, V. Ga
bor, G. Panaite și N. Mandea. Poate, 
într-o bună zi, vor dobîndi și unii 
dintre aceștia consacrarea interna
țională.

Valerlu MIRONESCU

de fotbalîn suita de turnee internaționale de 
handbal din programul echipei mas
culine a României s-a înscris și cel 
organizat de federația maghiară de 
specialitate — „Trofeul Debrețin". 
Echipa noastră reprezentativă a cu
cerit acest trofeu, fapt care se află 
în concordanță firească cu prestigiul 
internațional de care se bucură hand
balul românesc în lume. Se cuvine, 
de asemenea, să remarcăm că la 
Debrețin formația noastră a obținut 
numai victorii, la o diferență de mi
nimum trei goluri ; dintre aceste re
alizări, să subliniem rezultatul me
ciului final România—Ungaria 21—18 
(8—10 !), precum și pe acela în fața 
altei echipe valoroase : România—Po
lonia 21—17. Lucrurile s-au desfășu
rat- deci conform opiniei- pe care 
ne-o împărtășea conducerea tehnică 
a lotului și anume că echipa Ro
mâniei are datoria să obțină constant 
rezultate pe măsura renumelui său 
la fiecare dintre marile turnee. Tot
odată ea trebuie să înfăptuiască in
tegrarea deplină a jucătorilor mai ti
neri, de exemplu, Durău, Stingă sau 
Bedivan, într-o formație de înaltă ți
nută tehnică, avînd drept țel compe
titions! Jocurile Olimpice din anul 
1980. Să notăm, In ordinea de idei a 
creșterii unor tineri handbaliști, și 
rezultatele echipei naționale de ju
niori, în două meciuri desfășurate la 
Încheierea săptămînii, la Ploiești : 
România—Polonia 23—20 și 19—19.

într-un alt sport pe echipe, de la 
care așteptăm noi satisfacții pe tă- 
rîmui întrecerilor internaționale, să 
evidențiem o victorie la rugbi, în 
partida dintre selecționatele univer
sitare ale României și Franței, scor 
11—6 (7—0). Arbitrul întîlnirii, Na
tale Cadamurro (Italia), făcea obser
vația că rugbiștii noștri „au acționat 
ca o echipă puternică și matură", 
ceea ce explică și rezultatul care le-a 
fost favorabil. Iată că reprezentativa 
noastră universitară se dovedește și 
ea o sursă de valori a lotului națio
nal, lot din rîndurile căruia se va 
recruta formația tricoloră pentru pri
mul meci oficial al sezonului, Polo
nia—România, de la 19 noiembrie. 
Dar, cu siguranță, gîndurile și efor
turile celor care pregătesc echipa re
prezentativă se concentrează spre 
momentul competițional de vîrf, de 
la 3 decembrie, atunci cînd, la Bucu
rești, formația României se va întrece 
cu aceea a Franței, în campionatul 
european interțări.

Din aria competițiilor internațio
nale să notăm succesul echipei fe
minine a țării noastre la campiona
tele de tenis de masă ale Franței, 
prin contribuția, mereu hotărîtoare, 
a neobositei Maria Alexandru. După 
o serie de rezultate foarte bune (3—2, 
cu echipa Ungariei, 3—0 cu echipa 
Angliei, și 3—1 cu aceea a Cehoslova
ciei), în meciul final România— 
Franța s-a înregistrat scorul de 3—1,

LOTUL NOSTRU

11,25
12,10
12.15
16,00
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru

conducătorii auto
17.20 Muzică populară
17,45 Moștenire pentru viitor : George 

Căllnescu (II)
18,3d Consultații pentru invățămintul de 

partid. Autoconducerea $1 centra
lismul democratic

18.50 Lecții TV pentru lucrătorii 
agricultură • Pregătiri pentru 
colta viitoare de

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 România socialistă

plinite. 1918—1978. 
voluțiel socialiste 
României, temelie ........... ........ .....
tulul nostru. Dezbatere

20.15 La ordinea zilei în economie : Re
cuperarea deșeurilor metalice

20.30 Seară de teatru : „Sîmbătă, dumi
nică, luni" de Eduardo de Filippo, 
Premieră pe țarâ. Producție a stu
diourilor engleze de televiziune.

12,05 Călător apre lumină — muzică 
ușoară

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 1
19.30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil : Cărțile 

junglei. Episodul 12 — „Balena"
20,15 Tară de imn — cîntece patriotice 

interpretate de corul Filarmonicii 
„George Enescu" 
Actualitatea economică 
Telex
Muzică de cameră 
Inscripții pe celuloid : Omul spre 
adîncuri. Film documentar

REPREZENTATIV
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re-
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— Idealuri 
înfăptuirea 

pe pămîntul ă întăririi stâ-

A PLECAT 
IERI ÎN SPANIA
Ieri a plecat în Spania lotul re

prezentativ de fotbal al României. 
Pe stadionul din orașul Valencia, 
echipa noastră va juca mîine, in ca
drul grupei a IlI-a a campionatului 
european interțări, o partidă oficială 
cu echipa Spaniei.

întîlnirea va 
gadă olandeză,

Meciul va 
României).

Amintim că 
campionatului 
s-au jucat pînă 
Iugoslavia — 
nia — Iugoslavia (3—2).

De asemenea, în campionatul 
european, mîine se vor juca alte trei 
meciuri: Austria — Portugalia (gru
pa a II-a), Polonia — Elveția șl 
Olanda — R.D. Germană (ambele In 
grupa a IV-a).

fi arbitrată de o brl- 
condusă de C. Correr. 
Începe la ora 22 (ora

In grupa a IlI-a a 
european 
in prezent 

Spania (1—2)

interțări 
partidele 
Si Româ-

Hotelul „Montana din Sinaia

Patru invitații în patru stațiuni montane
Sinaia, Bușteni, Predeal, Poiana 

Brașov — patru cunoscute stațiuni 
balneoclimatice invită și în aceas
tă perioadă oaspeții care doresc să 
petreacă vacanțe scurte sau mai de 
durată. în aceste stațiuni au fost 
create diferite posibilități de agre
ment — piscine, discoteci, cinemato
grafe și posibilități pentru excursii. 
'1 numai 10 minute, cei ce doresc pot 
ajunge în Bucegi la cota 1 200 m ad- 
mirlnd Valea Jepilor din telecabi- 
nă. După cum se știe, instalația a 
fost dată recent in folosință și lea
gă stațiunea Bușteni de Babele. în 
această perioadă se beneficiază de 
însemnate reduceri de prețuri. Re
țineri de locuri și informații supli
mentare la oficiile județene de tu
rism.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30.
o Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunll : Opera „Orestla II" 
de Aurel Stroe (primă audiție) 
Dirijor : Ludovic Baci — 19,30.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți Întrebări" — 19,30.
• Teatrul de comedie : 
de păsărele — 19.30.
O Teatrul „Nottara" (sala 
dio) : Contratimp — 20.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce rlsul — 
19.30.
« Teatrul „Ion Vasilescu" : Fire 
de poet — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia

Ciripit

Stu-

• SATELIȚII Șl CALA
MITĂȚILE NATURALE. 
Zona taifunurilor se situează, 
după cum se știe. în partea de 
apus a Pacificului. Japonia. Thai
landa. Filipine înregistrează pa
gube materiale crescinde de pe 
urma taifunurilor. în 1976. două 
puternice taifunuri abătute asu
pra Japoniei au provocat pier
deri materiale în valoare de 4.6 
miliarde dolari. într-un singu- 
an, 1970, B'ilipine a cunoscut 
forța distructivă a cinci taifu
nuri. iar intr-o singură lună, oc
tombrie 1974, asupra Insulelor 
s-au abătut șase asemenea cala
mități naturale. Deși omul că
mine încă neputincios in fața 
forțelor oarbe ale naturii, dez
voltarea științei, a mijloacelor 
de prognozare meteorologică 
tinde să reducă numărul victi
melor potențiale. Informațiile

română" : Ctntece de 
fără bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Unde 
zbori, Sperie-Ciori ?
O Circul București : Invitație Ia 
circ — 19,30.

tinerețe

17.

cinema
• Războiul Împotriva opiumului :
TIMPURI NOI — 9; 11.15: .........
15,45: 18: 20.
• Lăsațl balonul să zboare : MIO
RIȚA — 9: 11; 13.15: 15,30; 17.45; 
20.
• Spectacol de gală cu filmul 
„Dragoste tăcută" in cadrul „Zi
lelor filmului olandez" ; CAPITOL
— 19.30.
• Imposibila poveste de dragoste: 
EFORIE — 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15; 
20,30.
• Aurul lui Mackenna : PATRIA
— 8.30; 11.15; 14: 16,45; 19.30, PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 18, FAVORIT — 9.15;
12.15; 16,15; 19.15, FESTIVAL — 
8.30; 11,15; 14; 17; 20.
• Patima : SCALA — 9.30; 11,30: 
13,30; 15.45; 18; 20,15.

obținute cu ajutorul sateliților 
au in această privință o însem
nătate din ce în ce mai mare, 
în prezent, cinci sateliți meteo
rologici. aparținînd Japoniei, 
S.U.A., U.R.S.S.. controlează for
marea norilor, măsoară tempe
ratura de la suprafața solului 
și a oceanelor, înregistrează cu- 
renții marini șl zonele de joa
să presiune. Datele obținute 
permit să se localizeze centrele 
posibile ale taifunurilor, să fie 
urmărite direcțiile în care ele 
evoluează. Sateliții ajută de alt
fel la prevenirea și a altor ca
lamități. printre care furtuni, i- 
nundații. mari căderi de zăpa
dă ș.a.

• MUZEUL ENER
GIEI. în localitatea vest-ger- 
mană Hamm a fost creat pri
mul muzeu al energiei din Eu

13.30:

• Animalul : BUCUREȘTI — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, LU
CEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Circiuma de pe strada Piatnlt-
kaia : VICTORIA — 10; 12; 14;
16; 18; 20, VOLGA — 9; 11.15;
13,30: 16; 18.15; 20.15.
• Orașul fantomă
— 9; 11,15» 13.30:
GLORIA — - - -
16.45; 18,45;
11,15; 13,30;
• Șoimul : 
13.30; 15.45;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Revanșa : CENTRAL — 9: 11.15: 
13,30; 15.45: 18.15; 20,30, COSMOS
— 15,30; 17.45; 20.
• Zbor mortal: CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16;
• Falstaff — 11,45; 
Plaja — 18,30; 20.30 
TECA.
• Program de desene animate —
9.15; 10.30; 11,45; 13,15;. Război și 
pace (seria III-IV) — 15; 19 :
DOINA.
• Star î COTROCENI — 9; 12,30; 
16: 19.30.
• Hop,., șl apare maimuța : BU
CEGI — 9.30; 11.30: 13,30; 16; 18; 20.

: EXCELSIOR
15,45: 18;

8.45; 10.45; 12.45;
20.45, MELODIA 
16; 18.15; 20.50.
ARTA — 9;

18; 20, DACIA —

20.15, 
14.45: 
— 9;

18; 20.
Z — 14: 16.15,

CINEMA-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

ÎS și 17 noiembrie. în țară : Vremea 
va II în general închisă. Vor cădea 
burnițe și ploi slabe locale. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu ușoare 
intensificări în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 7 și plus 3 grade, iar cele 
maxime vor oscila între minus 1 șl 
plus 9 grade, local mai ridicate. Dimi
neața și seara se va produce ceață. 
In București : Vremea va ti in general 
închisă, favorabilă ploii slabe, în a 
doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

• Principiul dominoului t AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18;
20,15, FEROVIAR — 9: 11,15: 13,30; 
16; 18,15 : 20,30, FLAMURA — 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Prietena noastră 
FLAMURA — 9.
• înainte de tăcere :
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 
VIITORUL — 15.30: 17,45
• Acel blestemat tren
GRIVIȚA .........................
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Cianura șl.„ picătura de ploaie:
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15: 15,30;
17,45 : 20. LIRA — 15,30; 18; 20.
• Gustul și culoarea fericirii : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Oamenii rămln oameni : FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30: 16: 18: 20.
• Al treilea jurămlnt : FEREN
TARI — 10,30; 16; 19.
• Fiul feței palide : MUNCA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Generalul Mina : PACEA — 15: 
17,15; 19,30.
• Aurel Vlalcu : POPULAR — 18; 
18.
• Dragoste șl_ statistică : PRO
GRESUL — 18; 19.
• Jorg Ratgeb, pictorul : DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.

veverița :

BUZEȘTI
18; 20,15. 
‘; 20.
blindat :

9: 11,15; 13,30: 15.45:

De la Direcția 
drumurilor

Directia drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
aduce la cunoștință că datorită unor 
lucrări la podul de la Mehadia, de 
pe Drumul european 94, Drobeta- 
Tumu Severin — Timișoara, circula
ția va fi întreruptă la kilometrul 384, 
între gara Băile Herculane și Caran
sebeș, in perioada 14—17 noiembrie. 
Circulația va fi deviată pe ruta Fi- 
liași — Tîrgu Jiu — Hațeg — Caran
sebeș.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Astăzi, la „Mission Hills Country 

Club" din Palm Springs (California), 
începe cea de-a II-a ediție a Turneu
lui campioanelor cu participarea celor 
mai bune opt jucătoare din lume, 
printre care nord-americana Chris 
Evert, Virginia Ruzici (România), 
Betty Stove (Olanda), Virginia Wade 
(Anglia) etc. Turneul se va încheia 
simbătă. De asemenea, sînt progra
mate șl meciurile unei competiții de 
dublu.
• La Buenos Aires s-a încheiat cea 

de-a 23-a ediție a Olimpiadei de șah. 
După un start neconvingător, în par
tea a doua a întrecerii, selecționata 
masculină a României a avut o evolu
ție mai bună, reușind să se claseze în 
final pe locul 5 (la egalitate cu for
mația Israelului) din 66 de echipe 
participante. De remarcat evoluția 
constant bună a marelui maestru Flo
rin Gheorghiu, care nu a cunoscut in- 
frîngerea în cele 14 pai-tide disputate, 
obținînd unul dintre cele mai bune 
procentaje la prima masă a acestui 
turneu.

După cum s-a mai anunțat, victoria 
a revenit reprezentantlvei Ungariei, 
care a totalizat 37 puncte in 14 tururi 
(s-a jucat în „sistem elvețian"), ur
mată de echipele U.R.S.S. — 36 punc
te, S.U.A. — 35 puncte, R.F. Germa
nia — 33 puncte, României, Israelului
— cite 32,5 puncte etc.

Iată și clasamentele definitive ale 
turneelor finale din cadrul competi
ției feminine : locurile 1—8 : U.R.S.S.
— 16 puncte, Ungaria, R.F. Germania, 
Iugoslavia — cite 11 puncte. Polo
nia — 10.5 puncte. Spania, Bulgaria
— cite 8,5 puncte și Anglia — 7,5 
puncte ; locurile 9—16 : România, Su
edia — cite 15 puncte. Olanda — 10 
puncte, Argentina, Franța — cite 9,5

puncte, S.U.A. — 9 puncte. India — 
8,5 puncte și Australia — 7,5 puncte.

La turneul feminin au participat 32 
de echipe.
• La Cracovia s-a desfășurat un 

turneu internațional de lupte greco- 
romane pentru juniori, la care au 
participat sportivi din R.D. Germană, 
Polonia și România. Printre învingă
torii competiției s-au numărat și ti
nerii luptători români Nicolae Iorda- 
che (48 kg) și Gheorghe Minea (75 kg), 
clasați pe primul loc la categoriile 
respective.
• în semifinalele turneului Inter

național de tenis de la Stockholm, 
tînărul jucător american John McEn
roe a obținut o surprinzătoare victo
rie, cd 6—3, 6—4, în fața principalu
lui favorit al concursului, campionul 
suedez Bjorn Borg. în finală. McEn
roe îl va întîlni pe compatriotul său 
Tim Gullikson, care l-a întrecut cu 
6—3, 6—3 pe polonezul Wojtek Fibak.
• în mai multe orașe din Elveția 

au continuat întrecerile campionatu
lui mondial masculin de handbal 
(grupa C). Iată rezultatele înregistra
te : Elveția — Portugalia 27—19 (11— 
9) ; Norvegia — Italia 21—14 (9—5) ; 
Israel — Austria 17—11 (7—6).
• în sala „Pierre de Coubertin"

din Paris au luat sfîrșit campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Franței. în ultimele trei finale dispu
tate s-au înregistrat următoarele re
zultate : 
Klampar 
wag (R.F. Germania) 3—0 
21—12, 21—16) ; simplu femei : Zsuzsa 
Olah (Ungaria) — Ilona Uhlikova 
(Cehoslovacia) 3—1 (23—21, 21—14,

8—21, 23—21); dublu bărbații Jacques 
Secretin, Patrice Birocheau (Franța) 
— Gabor Gergely (Ungaria), Milan 
Orlovski (Cehoslovacia) 3—0 (21—13, 
21—17, 21—16).

simplu bărbați : Tibor 
(Ungaria) — Peter Stell- 

- - - - (21—16,

ropa. Abordînd sub toate aspec
tele această temă, muzeul își 
propune să ilustreze, cu ajuto
rul unui mare număr de expo
nate, o serie de probleme de 
mare actualitate : ce este ener
gia. sub ce forme se manifestă, 
cum poate fi transformată, 
transportată și stocată, care sînt 
utilizările și consecințele ei a- 
supra mediului înconjurător. 
Un loc special a fost rezervat 
modalităților de economisire a 
energiei — problemă la ordinea 
zilei pe toate meridianele.

• CARDIOSTIMULA- 
TOR ATOMIC. Intr-° Ci
nică a facultății de chirurgie 
de pe lingă Institutul de medi
cină din Leningrad a avut loc 
recent o intervenție chirurgicală 
avînd drept scop implantarea 
în organismul unui pacient a

unul cardiostlmulator atomic. 
Pacientul, un tînăr muncitor a- 
gricol, suferea de o acută tulbu
rare a ritmului cardiac ; în ulti
ma vreme, pulsul său ajunsese 
la 30 de bătăi pe minut. Apa
ratul stimulator funcționează 
cu ajutorul plutoniulul-238, 
fără să dăuneze nici orga
nismului, nici mediului în
conjurător. Imediat ce aparatul 
a început să funcționeze, pulsul 
bolnavului a crescut de la 30 la 
80 de bătăi pe minut. Aceasta 
este a noua operație de implan
tare a unui cardiostlmulator a- 
tomlc făcută pînă în prezent în 
Uniunea Sovietică. Toți cei ope
rați și-au reluat îndeletnicirile 
profesionale obișnuite.

• O JUMĂTATE DE 
MILIARDE DE PASA
GERI PE LINIILE AERIE
NE. Raportul anual al Asocia
ției Internaționale a Transportu
rilor Aeriene (I.A.T.A.) pune în 
evidență un șir de date intere
sante. Astfel, in cursul anului 
trecut au folosit mijloacele ae
riene de transport o jumătate de 
miliard de pasageri ; au fost, de 
asemenea, transportate 8 miliar
de tone diverse mărfuri și peste 
8 miliarde de scrisori și colete 
poștale. în total, cifra de afaceri 
a companiilor aeriene s-a ridi
cat în Întreaga lume la 49,5 mi
liarde dolari, ceea ce reprezintă

un beneficiu net de un miliard 
dolari. Potrivit datelor raportu
lui, 1 la sută din pasageri lșl 
pierd bagajele, ceea ce repre
zintă aproximativ 4,5 milioane 
de valize, serviete ș.a. Față de 
anii trecuți s-a Înregistrat o 
scădere netă a cazurilor de pi
raterie aeriană ; au fost 29 de 
asemenea tentative, din care cea 
mai mare parte au eșuat, ca 
urmare a măsurilor de secu
ritate adoptate. '

• PRINCIPALA PRE
OCUPARE. Șomajul consti
tuie principala preocupare a li
ceenilor francezi în anul 1978. 
Aceasta rezultă dintr-o anchetă 
realizată recent printre 5110 
elevi din 200 de licee de pe în
treg teritoriul Franței. După 
șomaj, în ordinea preocupărilor

urmează : primejdia războiului 
și bomba atomică, ecologia, ro
lul banului în relațiile dintre 
oameni...

• PRIMUL DESEN A- 
NIMAT SONOR. 50 de 
ani in urmă, la 17 noiembrie 
1928, avea Ioc la New York pre
miera filmului „Steamboat Wil
lie" (Willie, navigatorul) — pri
mul desen animat sonor din is
toria cinematografiei. Această 
peliculă consemna, in același 
timp, o altă premieră absolută : 
apariția, pentru prima dată, a 
personajului Mickey Mouse, șo
ricelul năzdrăvan, care avea 
după aceea să apară în cîteva 
zeci de filme, devenind cunoscut 
în întreaga lume. Mickey și-a 
încheiat cariera cinematografică 
în 1953, cînd a fost turnat ulti

mul său film „Lucruri simple". 
Peliculele sale mai vechi sînt 
insă mereu reluate pe marele și 
pe micul ecran. Mickey rămi- 
nînd, alături de Donald rățoiul, 
de Puto. de cel trei purceluși șt 
de alți eroi ai lui Walt Disney, 
unul din personajele cele mai 
Îndrăgite de copii.

• RECORD DE VI
TEZA PE CĂILE FERATE. 
Compania japoneză de căi fera
te (J.N.R.), a experimentat re
cent trenul „ML-500", care a 
doborit recordul mondial de vi
teză. înregistrînd pe o porțiune 
de linie în lungime de 4,7 km 
viteza de 347 km/h. Garnitura 
de tren se deplasează la 10 cm 
deasupra liniei grație unul sis
tem magnetic.
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Perspective rodnice
Manifestări consacrate împlinirii 

a 60 de ani de la formarea
statului național unitar român

colaborării româno-austriece
întîlnirile la nivel înalt româno- 

austriece, care au căpătat, în ultimul 
deceniu, un caracter frecvent, con
stituie o expresie a bunelor rapor
turi de colaborare statornicite între 
statele noastre, a sentimentelor de 
stimă, prietenie și considerație pe 
care le nutresc reciproc cele două 
popoare, apropiate prin vecinătatea 
lor geografică, prin legături cu vechi 
tradiții. Evoluția ascendentă, rodni
că a relațiilor bilaterale a fost pu
ternic stimulată de precedentele în- 
tîln'iri dintre conducătorii celor două 
state — vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Austria, cea a pre
ședintelui și cancelarului Austriei în 
România. Acordurile și Înțelegerile 
convenite cu acele prilejuri s-au 
concretizat în progresele notabile în 
domeniul schimburilor comerciale, in 
realizarea unor importante acțiuni 
de cooperare, in intensificarea con
tactelor între delegații parlamentare, 
oameni de știință și cultură.

în aceste zile, cronica atît de bo
gată a relațiilor de colaborare din
tre cele două țări a consemnat un 
nou moment remarcabil : vizita efec
tuată în România, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, de președin
tele Austriei, dr. Rudolf Kirchschlă- 
ger, împreună cu soția.

în cadrul actualelor convorbiri 
dintre președinții României și Aus
triei, constatîndu-se cu satisfacție 
stadiul îmbucurător al relațiilor ro
mâno-austriece, a fost afirmată ho
tărîrea comună de a le dezvolta și 
aprofunda pe toate planurile. Poten
țialul în creștere al României socia
liste, precum și realizările Austriei, 
stat cu o industrie de un înalt nivel 
tehnic, oferă premise favorabile 
pentru Intensificarea cooperării eco
nomice reciproc avantajoase. în 
acest .context, s-a convenit finaliza
rea, într-un timp cit mai scurt, a 
proiectelor de cooperare industrială 
și tehnică stabilite la recenta se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale, dublarea volumului schimburi
lor comerciale în 1980, in raport cu 
nivelul atins în 1975, extinderea co
operării între firmele și organizații
le din România și Austria pe terțe 
piețe. Schimburile culturale, tehni- 
co-stiintifice și în. jțlte domenii vor 
cunoaște și in" viitor un curs ascen
dent, slujind țelului nobil al unei 
mai bune cunoașteri reciproce a va
lorilor materiale și spirituale create 
de popoarele noastre în decursul is
toriei. Ansamblul Înțelegerilor con
venite conferă schimburilor româno- 
austriece durabilitate șl eficiență 
sporită. „Dorim — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — ca schim
burile economice, tehnico-ștlințifice, 
culturale, relațiile dintre popoarele 
noastre să capete o extindere conti
nuă. în același timp, dorim să conlu
crăm tot mai strins în realizarea unor 
relații de colaborare între statele con
tinentului european in vederea în
făptuirii documentelor semnate la 
Helsinki, pentru dezarmare, pcritril 
o nouă ordine economică internațio
nală, pentru o politică de destindere 
și de pace". La rîndul său. pre
ședintele RUDOLF KIRCHSCII- 
LXGER menționa : „Relațiile din
tre statele noastre cunosc o con
tinuă îmbogățire prin negocierea 
a noi înțelegeri tn cele mai di
ferite domenii. Sîntem conștienți 
că este necesar ca, printr-o colabo
rare intensă, să transformăm spațiul 
legat de Dunăre. în care trăiesc am
bele noastre popoare, într-o zonă a 
respectului reciproc și a înțelegerii".

Schimbul de păreri asupra situa-

ției internaționale actuale a reliefat 
__ așa cum reiese din Comunicatul 
comun semnat de cei doi președinți — 
concordanța punctelor de vedere asu
pra unui mare număr de probleme 
cu care este confruntată în prezent 
omenirea. Cum e și firesc, cele două 
țări acordă o atenție deosebită rea
lizării păcii și securității in Europa, 
unde în prezent sînt concentrate cele 
mai mari arsenale șl efective mili
tare cunoscute în istorie. Reafirmîn- 

xdu-și atașamentul pentru realizarea 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, ca un tot unitar, România și 
Austria, care au conlucrat fructuos 
în cursul elaborării acestui docu
ment, apreciază că trebuie adoptate 
măsuri concrete, eficiente de redu
cere a armamentelor și efectivelor 
militare, de dezangajare și de dezar
mare, fără de care nu sint posibile 
asigurarea păcii și înfăptuirea secu
rității în Europa și în întreaga 
lume. în acest sens, se impune pre
gătirea temeinică a reuniunii de la 
Madrid din 1980, astfel ca rezulta
tele acesteia să contribuie efectiv la 
impulsionarea procesului de edifi
care a securității pe continent.

Evident, spre a fi reale și durabile, 
destinderea și securitatea pe planeta 
noastră trebuie consolidate prin mă- 

' suri concrete în domeniul militar.
România și Austria apreciază deo

potrivă că încheierea cu rezultate 
pozitive a sesiunii speciale a Adună
rii Generale consacrate dezarmării 
asigură un cadru organizatoric mai 
democratic, de natură să garanteze 
participarea pe baze egale a tuturor 
statelor la soluționarea acestei pro
bleme. Ele împărtășesc de aceea con
vingerea că acum trebuie mobilizate 
toate forțele pentrți ca în acest cadru 
să fie elaborate măsuri concrete și 
eficiente în vederea realizării dezar
mării generale și, în primul rînd. nu
cleare. Eliberarea uriașelor resurse 
materiale și umane irosite în pre
zent pentru înarmări ar contribui 
considerabil la îmbunătățirea condi
țiilor materiale și sociale ale ome
nirii, la lichidarea uriașelor decalaje 
economice care separă 
sate industrial 
dezvoltare.

Consolidarea 
clamă făurirea 
nomice internaționale, care, în opi
nia României și a Austriei, este me
nită să creeze condițiile pentru o co
laborare pe baze egale a tuturor sta
telor, să asigure o dezvoltare rapidă 
a țărilor mai puțin dezvoltate, pre
cum și progresul economic, tehnic șl 
social al întregii omeniri. în înfăp
tuirea acestor obiective vitale pentru 
toate popoarele un rol important re
vine sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. care va avea loc tn 
1980.

de cele
țările avan- 
în curs de
securității re-păcii șl

unei noi ordini eco-

Intensificînd colaborarea recipro
că, în interesul propriilor' popoare, 
România și Austria promovează în 
același timp o politică activă de Îm
bunătățire a climatului internațional 
în zona geografică în care sînt si
tuate.

Dezvoltîndu-se, în istoria lor mi
lenară, in aceeași regiune geografi
că, legate de cea mai mare arteră 
fluvială din Europa. România și Aus
tria sînt profund interesate ca. pa
ralel cu intensificarea conlucrării lor 
reciproce, să se ajungă la o colabo
rare mai strînsă între țările dună
rene, inclusiv prin folosirea com
plexă a Dunării — ca o contribuție 
concretă la cauza înțelegerii și secu
rității pe continentul nostru.

în timpul convorbirilor oficiale a 
fost evocată cu îngrijorare evoluția 
stărilor conflictuale în diferite re
giuni ale lumii. Pornind de la con
siderentul că pacea este indivizibilă, 
președinții României și Austriei s-au 
pronunțat cu fermitate pentru solu
ționarea acestor conflicte prin mij
loace pașnice, pe calea tratativelor 
între părțile direct interesate, ca sin
gura alternativă rațională.

în acest spirit, cele două țări abor
dează și problemele din Orientul 
Mijlociu, considerînd că soluționa
rea pe cale politică a conflictului din 
această regiune trebuie să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, la soluționarea problemei pales
tiniene, pe baza dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare, asi- 
gurîndu-se, totodată, suveranitatea si 
integritatea tuturor statelor din re
giune.

Lichidarea focarelor de neliniște 
care mai există în lume, soluționarea 
problemelor complexe, economice și 
politice, cu care este confruntată în 
prezent omenirea implică, în mod 
imperativ, participarea efectivă la 
întreaga viață internațională, unirea 
eforturilor și colaborarea în deplină 
egalitate a tuturor statelor, o impor
tanță deosebită avînd creșterea ro
lului și contribuției țărilor mici și 
mijlocii, inclusiv a țărilor în curs de 
dezvoltare.

încheiate cu rezultate rodnice, cu 
dorința de a continua dialogul la ni
vel înalt, de data aceasta la Viena, 
în urma acceptării de către președin
tele Nicolae Ceaușescu a
făcute de președintele
Kirchschlăger, convorbirile româno- 
austriece vor marca, fără Îndoială, 
un nou și important moment în evo
luția ascendentă a relațiilor dintre 
cele două țări, spre binele șl feri
cirea ambelor noastre popoare, în in
teresul progresului general, al păcii 
și securității în întreaga lume.

Petre STANCESCU

invitației
Rudolf

BELGRAD 13 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la mitingul consa
crat celei de-a 35-a aniversări a bă
tăliei istorice de pe rîul Neretva — 
relatează agenția Taniug — președin
tele Iosip Broz Tito a subliniat în
semnătatea și amploarea acestui eve
niment, unde membrii de partid, lup
tătorii iugoslavi au înfăptuit acta 
de eroism de neuitat. „Aceasta re
flectă esența experienței noastre 
privind concepția de apărare general- 
națională, inspiră educația gene
rațiilor tinere, mobilizarea forțelor 
noi în edificarea continuă a comu
nității socialiste de autoconducere a 
popoarelor și naționalităților egale 
în drepturi din Iugoslavia".

Relevînd că în lupta împotriva 
dușmanului s-au făurit frăția și uni
tatea popoarelor iugoslave, vorbito
rul a subliniat că „tot așa și astăzi 
baza unității și frăției rezidă în fap
tul că numai uniți putem să facem 
față tuturor împrejurărilor care se 
constituie drept obstacole în calea 
noastră. Numai uniți putem să în
registrăm noi succese în dezvoltarea 
noastră socialistă de autoconducere".

„Parcurgînd astăzi istoria celei 
mai importante bătălii din revoluția 
noastră, referindu-ne la calea 
parcursă — a declarat șeful statului 
iugoslav — putem să declarăm cu 
mîndrie că am rămas consecvenți 
revoluției noastre și scopurilor mă
rețe umanitare ale ei, atît în ce pri
vește dezvoltarea internă, cit și po
litica externă". „încă în timpul 
războiului am subliniat că liberta
tea, independența, dezvoltarea libe
ră, dar, în primul rînd, pacea și 
securitatea în lume reprezintă obiec
tivele importante ale luptei noastre. 
Pentru aceste obiective am luptat 
consecvent și fără compromis, chiar 
In situațiile în care ne-a fost cel mai 
greu".

în acest context, președintele 
I. B. Tito s-a oprit asupra obiective
lor mișcării de nealiniere, șpunînd : 
„Mișcarea de nealiniere are un rol 
social-istoric în transformarea pro
gresistă a relațiilor internaționale 
politice și economice In ansamblu... 
Am subliniat întotdeauna că mișca
rea de nealiniere nu constituie re
zerva nici unui bloc și nici un para
van pentru politica sau interesele

cuiva. După cum se știe, nu avem o 
poziție refractară față de țările care 
fac parte din blocuri politico-militare, 
dar adoptăm o poziție critică față 
de fenomenele politicii de bloc, care 
creează foarte frecvent pericole pen
tru pacea lumii și pentru libertatea, 
independența și dezvoltarea nestin
gherită a multor țări".

„De aceea, a continuat vorbitorul, 
doresc ca astăzi din acest loc să 
subliniez că orice încercare de a 
scinda mișcarea într-o parte «pro
gresistă» și alta «conservatoare», dar 
în special Încercarea de a impune un 
centru «progresist» care trebuie să 
conducă celelalte țări reprezintă un 
atac la adresa esenței democratice și 
a relațiilor democratice din interio
rul mișcării. Aceasta poate să ducă 
numai la consolidarea blocurilor pe 
seama independenței țărilor neali
niate, ceea ce conține și pericole pro
funde pentru pacea lumii. Nimeni 
nu are dreptul de monopol asupra 
progresului, care nu poate fi închis 
în limitele unor state sau frontiere.

Transformările progresiste din lu
me reprezintă astăzi practica a mi
lioane de oameni, a imensei majori
tăți a omenirii, indiferent de numele 
care li se atribuie. Forța mișcării de 
nealiniere constă tocmai în amploa
rea ei, în faptul că răspunde intere
selor unei părți imense a omenirii. 
Ne aflăm astăzi într-o perioadă de 
transformare a lumii, de schimbare a 
relațiilor din lume. Mai există încă 
multe dificultăți pe această cale. 
N-aș putea să afirm astăzi cînd vor 
fi depășite aceste dificultăți. Este un 
proces îndelungat Dar trebuie să ne 
includem printre cei mai activi fău
ritori ai acestei noi societăți, ai lumii 
noi, al noilor relații din lume".

în încheiere, președintele R.S.F. 
Iugoslavia a accentuat asupra nece
sității accelerării unor acțiuni pe li
nia hotărîrilor și concluziilor Congre
sului al XI-Iea al U.C.I., menționînd 
că în acest sens „așteptăm multe de 
la apropiatul Congres al Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, precum și de 
la Congresul tineretului, care se va 
desfășura ulterior". El a cerut tutu
ror oamenilor muncii din Iugoslavia 
să se angajeze la maximum pentru 
soluționarea problemelor, în special a 
celor economice.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). __ De
la trimisul special, I. Dumitrașcu : Tn 
cadrul manifestărilor din R. P. Po
lonă prilejuite de împlinirea a 60 de 
ani de la formarea statului național 
unitar român, in orașul Tarnow s-a 
deschis expoziția pictorului popular 
Vasile Frunzeti, din comuna Răși
nari, județul Sibiu.

Cele circa 60 de lucrări inspirate 
din istoria și legendele populare 
românești, executate pe lemn și sti
clă. s-au bucurat de mare interes din 
partea vizitatorilor.

La vernisaj au participat Jerzy Ma
linowski, prim-secretar al 
lui orășenesc Tarnow al 
alte persoane oficiale.

dicate împlinirii a 60 de ani de la 
crearea statului național unitar 
român, la Benguela, în R.P. Angola, 
a fost deschisă expoziția de fotogra
fii „România socialistă astăzi". De 
asemenea, a fost organizată o gală 
de filme documentare românești.

Comltetu-
P.M.U.P.,

— în ca-

Întîlnire G. Husak-E. Gierek

LUANDA 13 (Agerpres).
drul programului de manifestări de-

OTTAWA 13 (Agerpres). — în sa
loanele Centrului științelor din To
ronto a avut loc vernisajul a . două 
expoziții consacrate monumentelor 
de artă și cultură din România și 
peisajului țării noastre. Expozițiile 
oferă publicului canadian posibilita
tea de a cunoaște unele din realiză
rile poporului nostru in domeniul 
artei și culturii, precum și succesele 
Înregistrate în dezvoltarea României 
in anii construcției socialismului.

Încheierea lucrărilor Conferinței internaționale 
de solidaritate cu lupta poporului chilian K

MADRID. La Madrid au luat sfîr- 
șit lucrările Conferinței internaționa
le de solidaritate cu lupta poporului 
chilian, la care au participat delegații 
ale unor partide, organizații politice 
de masă și obștești din aproximativ 
80 de țări și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale. Din țara 
noastră a luat parte o delegație con
dusă de Eugen Jebeleanu, vicepre-

ședințe al Consiliului Național al 
F.U.S.

La reuniunea de la Madrid au par
ticipat Luis Corvalan, șecretar gene
ral al Partidului Comunist din Chile, 
Hortensia Allende, văduva fostului 
președinte chilian Salvador Allende, 
Carlos Altamirano, secretar general 
al Partidului Socialist din Chile.

Evoluția negocierilor de pace
egipteano-israeliene de la Washingtc

CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a 
examinat, luni, în cadrul unei reu
niuni, cu vicepreședintele Husni Mu
barak și cu premierul Mustafa Khalil 
mesajul pe care șeful statului egip
tean l-a primit, duminică, din partea 
președintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
în legătură cu desfășurarea negocie
rilor de pace egipteano-israeliene de 
la Washington — informează agenția 
M.E.N. In aceeași zi, Anwar El Sa
dat a primit pe ambasadorul S.U.A. la 
Cairo, Herman Elits, căruia i-a remis 
răspunsul său 
telui american

vorbirile se înscriu iii eforturile de 
depășire a dificultăților din cadrul 
negocierilor de pace asupra Orientu
lui Mijlociu intervenite în urma res
pingerii de către guvernul israelian 
a cererilor egiptene privind stabilirea 
unei legături între un acord de pace 
israeliano-egiptean și negocierile vii
toare asupra problemei palestiniene 
și viitorului Cisiordaniei și Gâzei. A- 
ceste convorbiri au fost calificate 
drept „esențiale" de către' purtătorul 
de cuvînt american.

Sesiunea Comisiei mixte româno-mozambicane
de colaborare economică si tehnică•

măsuri pentru stimularea dezvoltării 
și diversificării cooperării dintre cele 
două țări în domeniile industriei con
strucțiilor de mașini, petrochimiei, 
agriculturii, valorificării resurselor 
naturale, pregătirii de cadre. Vor fi 
examinate și stabilite, de asemenea, 
modalitățile concrete de dinamizare 
in continuare a relațiilor bilateral? 
comerciale, în avantajul reciproc al 
celor două țări.

13MAPUTO 13 (Agerpres). — La 
noiembrie au început la Maputo lu
crările celei de-a III-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-mozambicane de colaborare eco
nomică și tehnică. Delegația română 
este condusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, ministrul muncii.

Sesiunea analizează stadiul realiză
rii acțiunilor de cooperare și a schim
burilor comerciale șl va stabili noi

la mesajul președin- 
— relevă sursa citată.

★
Anwar El Sadat a re-

PRAGA 13 (Agerpres).' — Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, a avut luni/ la 
Piestany, o fnfîlnire cu Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre R. S. Cehoslovacă șl R.P. Po-

atenție deosebită fiind a- 
adinciril colaborării econo- 
tehnico-științifice bilaterale.

lonă, o 
cordată 
mice și
A fost confirmată voința celor două 
părți de extindere continuă a contac
telor dintre P.C. din Cehoslovacia si 
P.M.U.P. în cursul intîlnirii au fost 
abordate, totodată, probleme actua
le ale vieții internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Președintele 
chemat pentru consultări la Cairo pe 
Butros Ghali, ministru interimar de 
externe, membru al delegației țării 
sale la negocierile de pace egipteano- 
israeliene de la Washington — a 
anunțat luni seara postul de radio 
Cairo, reluat de agențiile France 
Presse șl Associated Press. Butros 
Ghali va prezenta șefului statului 
egiptean un raport asupra evoluției 
negocierilor din capitala americană.

„SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR CARE 
CONFRUNTĂ ITALIA NU MAI POA TE FI AMINA TĂ“

O cuvîntare a secretarului general al P.C.I
ROMA 13 (Agerpres). — Italia 

trece in prezent printr-un moment 
politic dificil, iar soluționarea pro
blemelor care stau în fata țării nu 
mai poate fi amînată — a declarat 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, luînd 
cuvîntul la un miting electoral în 
orașul Trento. Aceste probleme — a

UN IMPERATIV EVIDENȚIAT DE REUNIUNEA O. N. U. D. I. DE LA VIENA

Necesitatea creșterii rolului femeii în industrializarea
țărilor în curs de dezvoltare

adăugat el — au dus la intensifica
rea tensiunii dintre partide. în pri
mul rînd dintre cele două forțe 
principale de pe arena politică a 
țării : Partidul Comunist și Partidul 
Democrat Creștin.

Enrico Berlinguer a subliniat că 
democrația creștină a depășit, trep
tat, discriminarea față de Partidul 
Comunist, dar încă mai păstrează 
reticențe in ce privește posibilitatea 
unei participări directe a P.C.I. 
guvernul țării

TEL AVIV 13 (Agerpres). Guvernul 
Israelian a respins cererile prezentate 
de delegația egipteană la negocierile 
tripartite de la Washington în ce 
privește stabilirea unei legături In
tre acordul de pace egipteano-Lsrae- 
lian și negocierile asupra viitorului 
Cisiordaniei și Gâzei, precum și cele 
referitoare la fixarea unui calendar 
în vederea instituirii unui regim de 
autonomie In aceste teritorii — se 
arată într-un comunicat oficial. Ca
binetul israelian a adoptat această 
poziție după ce a ascultat un raport 
prezentat de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Yigael Yadin, in 
legătură cu stadiul negocierilor 
pace de la Washington.

★
Pe de altă parte, un purtător de 

vlnt oficial american a declarat 
președintele Carter a avut duminică 
convorbiri telefonice atît cu președin
tele Anwar El Sadat, cit și cu premie
rul israelian Menahem Begin. Con-

TEL AVIV 13 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută, luni, la reîntoarce
rea sa din vizita oficială întreprinsă 
în Canada, premierul israelian, 
Menahem Begin, a relevat că miniș
trii de externe și al apărării — mem
bri ai delegației țării sale la convor
birile de pace israeliano-egiptene da 
la Washington — se vor întoarce, în 
cursul acestei săptămlni la Tel Aviv, 
pentru a participa la o reuniune 
extraordinară a cabinetului. în cursul 
reuniunii vor fi examinate problema 
legate de stadiul și perspectivele 
negocierilor din capitala americană 
in lumina ultimelor poziții expuse de 
oficialități egiptene și israeliene în 
luările lor de poziție.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
George Sherman, purtătorul de cu- 
vînt al celor trei delegații participan
te ia convorbirile de pace israeliano- 
egiptene de la Washington, a decla
rat că „negocierile continuă să avan
seze" șl* că „participant!! la tratative 
sînt convinși că negocierile vor fi În
cununate cu sticces".

de

cu
că

Organizația Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
a găzduit zilele acestea, la Viena, 
o interesantă reuniune privind rolul 
femeii in industrializarea țărilor în 
curs de dezvoltare. Participantele la 
dezbateri. în marea lor majoritate din 
țări în curs de dezvoltare. între care 
și România, precum și din partea 
unor organizații internaționale, au a- 
nalizat timp de o săptămină o largă 
paletă de probleme privind con
tribuția femeilor la dezvoltarea in
dustrială, principalele dificultăți în 
calea participării lor sporite la 
procesul industrializării, domeniile 
în care femeile pot contribui mai 
mult la industrializarea țărilor lor. 
La loc de frunte pe agenda reuniunii 
s-au aflat aspectele legate de elabo
rarea și înfăptuirea de programe na
ționale pentru participarea sporită a 
femeii la procesul industrializării, 
precum și formularea de sugestii pri
vind creșterea rolului O.N.U. și ai 
altor organizații internaționale in 
sprijinul promovării femeii in proce
sul dezvoltării industriale.

Documentele de analiză și sinteză, 
materialele înfățișînd experiența țări
lor participante și alte materiale pre
zentate la reuniune, precum și dezba
terile au oferit convingătoare imagini 
asupra dimensiunilor și diversității 
problematicii privind participarea 
femeii la industrializarea țărilor in 
curs de dezvoltare, drumul parcurs 
în ultimele decenii spre rezolvarea 
acesteia, obiectivele etapei viitoare, 
căi și mijloace pentru atingerea lor. 
în acest cadru, de un viu interes s-a 
bucurat concepția tării noastre, veri
ficată practic prin rezultatele re
marcabile obținute în ce privește in
tegrarea femeii, ca partener egal, în 
procesul dezvoltării industriale, în 
întreaga viată economică și socială, 
in opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Aceste 
aspecte au format obiectul lucrării 
„Rolul femeii in dezvoltarea indus
trială a României", prezentată la re
uniunea O.N.U.D.I. de vicepreședinta 
Consiliului Național al Femeilor din 
țara noastră, Maria Groza.

Lucrările reuniunii au evidențiat 
Insă faptul că în numeroase țări în 
curs de dezvoltare participarea fe
meii la industrializare întimpină încă 
serioase dificultăți. Astfel, deși fe
meile reprezintă cel puțin jumătate

din populația Terrel, ele dețin In 
prezent o pondere de numai o treime 
in ansamblul forfei de muncă înre
gistrate oficial în lume. Conform 
ultimelor
Internaționale a Muncii, 
sfert 
acest 
două 
1950 
mărul femeilor în cîmpul muncii ur- 
mînd să atingă 800 milioane tn anul 
2000. Un uriaș potențial feminin — de 
care în fond este atîta nevoie pentru 
propășirea economică și socială a ță
rilor lor — rămîne neutilizat sau in
suficient pus în valoare, cu toate 
consecințele care derivă din aceasta.

statistici ale Organizației 
în ultimul 

s-a înregistrat în 
o creștere de peste 
de la 231 milioane în 

la 576 milioane în 1975 — nu-

de veac 
senâ 

ori -

natură, care afectează serios partici
parea femeii Ia opera de făurire și 
dezvoltare a industriilor naționale 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Spicuim, dintre acestea, doar cîteva : 
„neutilizarea forței de muncă în ge
neral", în proporție de circa 25 la 
sută, din cauza gradului slab de dez
voltare ; „tradițiile vechi de secole șl 
Insistenta cercurilor conservatoare 
care au alimentat diferitele discrimi
nări privind femeile" ; structurile 
coloniale moștenite : neparticiparca 
la procesul de adoptare a deciziilor 
în organele de planificare etc.

Un mare obstacol în calea inte
grării corespunzătoare a femeii, ca, 
de altfel, a tuturor resurselor umane

• O jumătate din populația Terrei — și doar o treime din ansam
blul forței de muncă existente în lume • Analfabetismul — care 
afectează 500 milioane de femei — unul din numeroasele 
obstacole în calea integrării în procesul industrializării • Rolul 
primordial al eforturilor proprii ale fiecărei țări • Viu interes 

pentru experiența pozitivă a României

Mai mult, așa cum rezultă din lu
crările reuniunii O.N.U.D.I., dacă în 
societate rolul femeii a fost recunos
cut și se consolidează continuu, in 
procesul industrializării locul său 
rămîne încă marginal în numeroase 
țări, chiar dacă, sub raport numeric, 
participarea femeilor în industrie se 
cifrează la 400 milioane în, țările în 
curs de dezvoltare și la aproximativ 
100 milioane în cele dezvoltate.

Se înțelege că gradul și formele de 
participare a femeii în industrie și, 
în general, în activitățile economice 
și sociale diferă substanțial în func
ție de un ansamblu de factori, de la 
țară la țară, de la continent la con
tinent și de la regiune la regiune. 
Potrivit unor estimări — spre a 
evoca un simplu exemplu — nivelul 
de participare a femeilor la forța de 
muncă existentă ar fi de numai 3.9 la 
sută în Africa de nord. în timp ce a- 
ceasta se cifrează Ia 32.3 la sută în 
restul Africii. Pornind de la asemenea 
realități frecvente încă pe întinse 
zone ale planetei, participantele la 
reuniunea O.N.U.D.I. au confirmat 
existenta unui număr de îngrădiri 
de ordin politic, economic, juridic, 
social, cultural, psihologic și de altă

naționale în procesul Industrializării, 
la viața economică și socială o re
prezintă. în țările în curs de dezvol
tare, analfabetismul, care în unele 
țări și îndeosebi în întinsele lor zone 
rurale se ridică la peste 90 Ia sută în 
ce privește femeile. Este grăitor în 
acest sens faptul că din cei aproxi
mativ 800 milioane analfabeți exis- 
tenți în țările în curs de dezvoltare, 
500 milioane sînt femei. Integrarea 
acestor mase importante. In viața eco
nomică și socială, în procesul indus
trializării, punerea în valoare a uria
șului lor potențial pentru producția de 
bunuri materiale și spirituale reclamă, 
înainte de toate, eradicarea analfabe
tismului, moștenit de la secolele de 
oprimare colonială, asigurarea unor 
programe și mijloace adecvate pen
tru formarea și calificarea lor — 
obiectiv de domeniul posibilului 
diat. dacă pentru atingerea sa 
aloca resursele ce se cheltuiesc 
tru cursa inarmărilor în numai 
va zile.

într-un efort salutar de a trece de 
la contemplarea realității la formu
larea unor recomandări de acțiune în 
cadrul reuniunii O.N.U.D.I. au fost

ime- 
s-ar 
pen
ei tc-

dezbătute o serie de idei, sugestii și 
propuneri concrete vizînd creșterea 
rolului femeii în industrializarea ță
rilor în curs de dezvoltare. A rezul
tat clar că răspunderea integrării fe
meii în procesul industrializării, al 
dezvoltării economice și sociale de 
ansamblu revine, în esență, fiecărei 
țări, ca fiind cea mai interesată și 
singura tn măsură să pună toate re
sursele 
ționale _ .. __

Dezbaterile reuniunii au evidențiat 
totodată contribuția sporită pe care 
cooperarea în cadrul unei noi ordini 
economice internaționale poate șl 
este chemată să o aducă in sprijinul 
eforturilor proprii ale țărilor în curs 
de dezvoltare pentru industrializare 
și, prin aceasta, la rezolvarea auten
tică a problemelor legate de integra
rea femeii în procesul dezvoltării.

în acest spirit, reuniunea O.N.U.D.I. 
a formulat jaloanele viitoarelor efor
turi ale O.N.U.D.I., în vederea pro
movării și transpunerii in viată — 
singură sau în cooperare cu alte or
ganizații din sigtemul O.N.U. — de 
activități practice In sprijinul inte
grării potențialului feminin din ță
rile în curs de dezvoltare în opera 
de industrializare. întocmirea de 
proiecte de asistentă pentru promo
varea ramurilor industriale în care 
femeile dețin o pondere sporită — 
industriile textilă, alimentară, far
maceutică, electronică etc. — pro
movarea accesului la tehnologii, or
ganizarea de cursuri de formare Și 
ridicare a calificării femeilor, an
trenarea lor la conferințe, seminarii, 
și alte forme ale dialogului interna
țional pe tema industrializării sînt 
doar cîteva din măsurile preconizate.

Privit in 
inaugurat în legătură cu problemati
ca integrării 
dustrializării .
voltare urmează să continue prin- 
tr-o serie de manifestări internațio
nale de amploare, cum sînt Confe
rința mondială a femeii, viitoarea 
Conferință generală a O.N.U.D.I., 
definirea strategiei celui de-al trei
lea deceniu pentru dezvoltare, sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată noii ordini econo
mice internaționale.

umane și materiale na- 
în slujba progresului.

perspectivă, dialogul
femeii în procesul in- 
țărilor în curs de dez-

Viena
Marin BUHOARA

la 
„______ ,__ relevă agenția
A.N.S.A. în același timp, secretarul 
general al P.C.I. a menționat că, 
în urma formării noii majorități 
parlamentare cu participarea comu
niștilor, au fost obținute rezultate 
importante, evitîndu-se un crah eco
nomic și financiar și încetinindu-se 
ritmul de creștere a inflației. Parti
dul Comunist — a declarat vorbito
rul — a îndeplinit un rol important 
in apărarea instituțiilor democratice 
ale statului Împotriva atacurilor te1 
roriștilor.

„Deși nu fără dificultăți — a con
tinuat Enrico Berlinguer — noi am 
reușit să aducem situația la un 
punct în care democrația creștină, și 
nu numai ea. este pusă In fata ne
cesității de a face opțiuni în confor
mitate cu linia de solidaritate demo
cratică ce conduce la formarea noii 
majorități și, prin urmare, la un nou 
raport pozitiv cu Partidul Comunist". 
Enrico Berlinguer s-a pronunțat pen
tru respectarea strictă a tuturor pre
vederilor acordului programatic în
cheiat intre partidele majorității 
parlamentare.

TEL AVTV 13 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat postului de radio 
israelian, ministrul energiei șl plani
ficării al Israelului, Yitzhak Moday, 
a subliniat că „negocierile egipteano- 
israeliene în problema petrolului din 
Sinai au făcut ușoare progrese, dar 
acestea sînt încă insuficiente. Ne 
aflăm in prezent într-o fază critică a 
negocierilor de pace, în cadrul cărora 
petrolul constituie una din problemele 
cele mai delicate", a adăugat ministrul 
israelian.

Conflictul dintre Tanzania 
și Uganda

DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). 
— O declarație oficială publicată la 
Dar es Salaam și reluată de agen
ția Associated Press anunță că la 
sfîrșitul săptămînii trecute forțele 
armate tanzaniene au lansat un atac 
de amploare pentru respingerea tru
pelor ugandeze de pe teritoriul tării, 
în afară de faptul că luptele între 
cele două părți continuă, nu au fost 
furnizate alte detalii asupra acestei 
ofensive.

KAMPALA 13 (Agerpres). — Un 
comunicat transmis de postul de ra
dio Kampala și preluat de agenția 
U.P.I. informează că, la 12 noiem
brie, trupele tanzaniene au 2____
primul lor atac terestru de mari pro
porții în încercarea de a recuceri 
teritoriul pierdut, dar au fost respin
se și au suferit pierderi grele.

lansat

agențiile de presă
Vizita. La Singapore s-au în

cheiat convorbirile dintre primul mi
nistru Lee Kuan Yew și Den Siao- 
pin, vicepremier al Consiliului da 
Stat al R. P. Chineze. După cum in
formează agenția China Nouă, în ca
drul celor două runde de convorbiri 
s-a convenit asupra lărgirii schim
burilor comerciale șl intensificării re
lațiilor de cooperare economică chi- 
no-singaporeze. Ei au discutat, de 
asemenea, aspecte ale situației inter
naționale, cu prioritate situația din 
Asia de sud-est.

al editorilor șl redacțiilor unor zia
re din Grecia șl Turcia, s-a reali
zat un acord cu privire la schimbu
rile reciproce de delegații de ziariști, 
într-o declarație publicată în capi
tala britanică se arată că acest acord, 
conceput să contribuie la promovarea 
înțelegerii între cele două popoare, 
va intra în vigoare luna viitoare, 
cînd o delegație de ziariști turci va 
vizita Grecia. Vizita de răspuns a 
ziariștilor greci în Turcia este progra
mată pentru începutul anului viitor.

PROBLEMA NAMIBIEI

O nouă condamnare 
a R.S.A. în Consiliul 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U., 
întrunit luni în problema namibiană, 
a adoptat, cu 10 voturi pentru și 5 
abțineri, un proiect de rezoluție pro
pus de Gabon, India, Kuweit șl 
Nigeria. Rezoluția avertizează auto
ritățile Republicii Sud-Africane că, 
dacă nu vor coopera la aplicarea 
planului Consiliului de Securitate 
privind accesul Namibiei la indepen
dență. consiliul se va întruni de ur
gență pentru a adopta „măsuri co
respunzătoare", care ar putea consta 
în sancțiuni obligatorii.

Rezoluția condamnă hotărîrea gu
vernului de la Pretoria de a proceda 
unilateral ța alegeri în Namibia.

transmit
agenția France Presse, citind postul 
de radio „Vocea Libanului". Cartie
rele de sud ale Beirutului și centrul 
orașului sint, de citeva zile, teatrul 
unor violente bombardamente.

tn
In
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Ceremoniile de Ia Com- 
piegne. La 11 noiembrle> Franța a 
sărbătorit semnarea armistițiului din 
1918. Cu acest prilej, în localitatea 
Compiăgne, unde a avut loc semnarea 
armistițiului, în prezența președinte
lui Franței, Valâry Giscard d’Estaing, 
au fost organizate o ceremonie și o 
paradă militară. La manifestare, 
transmisă în direct de toate posturile 
de radio și televiziune din Franța, au 
luat parte, în afara unor unități mi
litare franceze, grupuri de militari 
din 13 țări aliate în primul război mon
dial, între care și România.

In spriiinul unor relații 
de înțelegere.In urma convor- 
birilor desfășurate timp de două 
zile la Londra între reprezentanți

■ >
agenția 

sovietici 
ți Alek-

După cum relatează 
T.A.S.S., cosmonauții 
Vladimir Kovalionok 
sandr Ivancenkov, care au pe
trecut 140 de zile la bordul 
laboratorului spațial „Saliut-f>“, 
s-au readaptat in numai zece 
zile la condițiile gravitației te
restre. Medicii opinează că eta
pa cea mai acută a readaptării 
a trecut ți că în această perioa
dă nu s-au constatat 
neașteptate In starea 
cosmonauților.

Un satelit științific 
greutate de circa 4 500 kg și 
zestrat cu aparatură pentru 
dierea surselor de raze X din Cosmos
a fost lansat luni de la Cape Cana
veral. Printre sursele de raze X figu
rează quasarii (aștri gigantici ce emit 
o cantitate de energie echivalentă cu 
cea a mai multor sute de galaxii), 
pulsarii și așa-numitele găuri negre 
(corpuri cerești masive, invizibile, cu 
o forță de gravitație atît de mare, 
îneît ea absoarbe chiar și lumina).

modificări 
sănătății

la Beirut.Noi incidente
în noaptea de duminică spre luni, în 
vechiul centru comercial al Beirutu
lui au avut loc schimburi violente de 
tirurl de artilerie Intre Forța Arabă 
de Descurajare (F.A.D.) și milițiile 
„Falangelor libaneze" — relatează

Exporturile americane de 
produse agricole s au r,dlc«‘ 
potrivit unui raport publicat luni 
de Departamentul Agriculturii al 
S.U.A.. la 27,3 miliarde dolari în 
anul financiar 1977—1978, în aceeași 
perioadă, S.U.A. au importat bunuri 
alimentare în sumă de 13,9 miliarde 
dolari. Pe primul loc între țările im
portatoare de produse agricole ame
ricane se situează Japonia — 4,2 mi
liarde dolari, Olanda — 2,15 miliarde, 
U.R.S.S. — 1,8 miliarde, Canada — 
1,56 miliarde, urmate de R.F.G., An
glia, Italia etc.
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