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Duminică 
și ieri, la sate 

s-a muncit 
intens 

la stringerea 
și transportul 

produselor 
agricole
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Duminică și luni, pe ogoarele județului Ilfov s-a lucrat intens la recoltarea, transportul porumbului și la arat. Obiectivul aparatului de fotografiat o surprins 
imagini sugestive . descărcarea porumbului la baza de recepție unde livrează produsele unitățile agricole din zona Ciocănești (fotografia din stingă) și 

executarea arăturilor pe terenurile C.A.P. Dragomirești (fotografia din dreapta) Foto : V. Tanasoff

In momentul de fată ne 
pregătim să intimpinăm 
evenimentul de importanță 
capitală pentru viitorul 
țării, Congresul al XII-lea 
al partidului. Proiectele 
de documente supuse dez
baterii arată cu claritate că 
și viitorul cincinal va fi 
consacrat afirmării cu pu
tere a revoluției tehnico- 
științifice in tara noastră.

în aceste condiții, invă- 
țămintul, și cu precădere 
învățămintul nostru supe
rior. nu poate fi conceput 
decit ca un invătămint ce 
se desfășoară la un înalt 
nivel teoretic, organic in
tegrat cu cercetarea, pro
iectarea. tehnologia și pro
ducția. Ca atare, participa
rea la activitatea produc
tivă a studenților. împreună 
cu cadrele didactice care ii 
formează. condiționează 
pregătirea superioară a 
viitorilor specialiști, pro
motori ai revoluției știin- 
țifico-tehnice în patria 
noastră. Nici un concept 
teoretic, oricît de înalt și 
de abstract, oricât de a- 
vintat și de stimulator de 
a vin tur i creatoare, nu poa
te rămine izolat de cerința 
unei finalități in practică.

Firește, învățămintul, prin 
însăși rațiunea sa de a fi, 
trebuie sâ înalțe gindirea 
tineretului spre cuceririle 
prodigioase de natură teo
retică, de care civilizația 
acthală, construită prin re
voluția tehnico-științifică, 
are absolută nevoie. De a- 
ceastă gindire teoretică are 
nevoie și cercetarea tehnică
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Cu realism și exigență, preocupați
de mobilizarea tuturor rezervelor economiei,

în adunările generale speciale din întreprinderi

OAMENII MUNCII DEZBAT 
PLANUL PE ANUL 1980

Din, Întreaga tară sosesc știri care 
ilustrează eforturile si avintul cu 
care se muncește in întreprinderi, pe 
șantiere, în toate unitățile economice, 
pentru a întimpina Congresul al 
XII-lea al partidului cu realizări cit 
'mai importante in îndeplinirea pla
nului pe acest an. în acest climat de 
muncă tenace, de puternică eferves
centă creatoare, generat de amplele 
pregătiri ce se fee în întreaga țară 
în întîmpinarea marelui forum al co
muniștilor, in unitățile clin industrie, 
construcții, agricultură, in institutele 
de cercetare și proiectare, in toate 
unitățile economice se desfășoară 
adunările generale ale oamenilor mun
cii forul suprem alautoconducerii 
muncitorești, instituție, profund de
mocratică a societății noastre.

Actuala rundă a adunărilor generale 
are o semnificație aparte. Sint de 
fapt primele adunări generale care 
situează in centrul dezbaterilor oa
menilor muncii sarcinile de plan pe. 
anul următor, cu mai bine de două 
luni inainte de începerea noului an. 
Este o măsură binevenită, de o deo
sebită importantă pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor, 
pentru asigurarea din timp a tu
turor condițiilor tehnioe și orga
nizatorice neeesare ■ desfășurării nor
male. ritmice a activității pro
ductive. în acest sens;, încă la 
începutul lunii iulie a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia necesita

și cea tehnologică, ce se 
Întemeiază pe ea, eliminînd 
empirismul din trecut, 
foarte important de-a lun
gul multor veacuri de 
înaintare sirguiincioasă. dar 
depășit astăzi tocmai prin 
explozia științei. Numai că 
această gindire teoretică

linii tehnologice eficiente, 
dovedindu-și astfel valoa
rea gnoseologică in practi
că. De la descoperire, de 
la invenție trebuie să se 
meargă la tehnologie și de 
la aceasta la realizări prac
tice. ca cele pe care le 
vedem cu ochii noștri, le

Competența 
cadrelor de miine 
se asigură de azi 
- ---------Acad. Nicolae TEODORESCU------------
trebuie mai întii să se 
bazeze pe reprezentările 
concrete ale modelelor pe 
care Ie construiește, ca 
teluri ale cunoașterii, și 
apoi să se reflecte din nou 
în practica economico-so- 
cială. Mai mult decit ori- 
cind. așadar, cercetarea ști
ințifică din învățămintul 
superior nu se poate măr
gini la realizarea unor cu
ceriri teoretice, oricît de 
prestigioase, ea. trebuie să 
meargă pină la obținerea 
unui produs, unui procedeu, 
unei metode, unui echipa
ment, unei instalații, unei

folosim, le admirăm și le 
cerem pe întregul cuprins 
al patriei. Secretarul, ge
neral al partidului nostru a 
arătat că este necesar să se 
producă o adevărată re
voluționare a modului cum 
gîndim și desfășurăm cer
cetarea științifică. Intr-ade
văr, spirit revoluționar in 
știință, în.- cercetare în
seamnă a cerceta cu ochii la 
viitor, la soluțiile necesare 
proceselor ce se vor des
fășura în următorii ani. 
Ritmul cercetării este re
glat de necesitățile viitoru
lui. de soluționarea din

tea' ca pentru dezbaterea planurilor 
anuale de dezvoltare să se organizeze 
în unitățile economice adunări, spe
ciale inainte de definitivjarea planu
rilor ; în felul acesta, colectivele de 
oameni ai muncii au posibilitatea să 
adopte planul in raport cu condițiile 
concrete din fiecare unitate și, desi
gur, și cu sarcinile planului național 
unic, rămînînd timp suficient pentru 
stabilirea și aplicarea măsurilor co
respunzătoare necesare realizării pre
vederilor încă de la începutul anului.

Semnificația aparte a actualelor 
adunări generale este dată de faptul 
că au pe ordinea de zi dezbaterea 
planului pe anul 198(1 — ultimul an 
și anul decisiv pentru înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal si asi
gurarea unei baze trainice pentru 
trecerea la realizarea sarcinilor cin
cinalului viitor. Așa cum s-a subli
niat la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la 
baza planului pe 1980. elaborat cu 
aportul direct al secretarului general 
al partidului nostru, stau sarcinile si 
obiectivele stabilite de programul 
partidului nostru pentru această pe
rioadă, ayîtndu-se în vedere aplicarea 
consecventă în vtajă a hotărîrlior 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului privind tre
cerea de la acumularea cantitativă 
la o calitate nouă, superioară în 
toate domeniile de activitate.

Pornind de la orientările și sarci

timp a noi și noi proble
me practice, ale activității 
productive moderne.

Rezultă deci, și din acest 
punct de vedere, că forma
rea tineretului pentru viață, 
pentru Încadrarea lui cu 
bune rezultate în munca 
productivă trebuie să se 
bazeze in mod organic pe 
îmbinarea însușirii teoriei 
cu participarea la cercetare 
si la activitatea practică. 
Numai așa procesul de în
vățare va fi rodnic, nu 
numai din punct de vedere 
practic, ci • chiar și din 
punct de vedere teoretic. 
Creativitatea științifică, în 
epoca pe care o trăim, nu 
mai poate fi rodul exclusiv 
al unei inspirații, avintate. 
Caracterul sistemic al știin
ței, in care cercetarea inter 
și multidisciplinară a de
venit obligatorie, ne de
termină să cultivăm un în- 
vățămint realist, formativ, 
multilateral dezvoltat, cu 
conexiuni concrete între 
ramuri și între acestea și 
finalitățile practice.

Totodată, pentru ca prac
tica productivă să nu mai 
fie considerată de multi ca 
o obligație obositoare și 
deviatoare de la cine știe 
ce idealuri de cuceriri ab
stracte, este indispensabil 
ca ea să fie ridicată, prin 
aportul întregului corp pro
fesoral. al studenților și al 
întreprinderilor, la nivelul 
de înaltă exigentă al 
celor mai avansate cunoș
tințe teoretice. Se cere
(Continuare în pag. a IlI-a) 

nile stabilite de conducerea partidu
lui pentru dezvoltarea în continuare, 
în ritm susținut, a economiei națio
nale; de la exigențele aprofundării 
laturilor calitative ale întregii activi
tăți economice, adunările generale 
ale oamenilor muncii trebuie să se 
desfășoare intr-un climat de înaltă 
responsabilitate muncitorească, avind 
un pronunțat caracter de lucru, sta
bilind cele mai corespunzătoare mă
suri politice, organizatorice și teh- 
nico-economice ce se impun în ve
derea reajizării integrale si în con
diții de înaltă eficiență a tuturor 
prevederilor planului unic de dezvol
tare economică și socială pe 1980. 
Pentru toate colectivele de oameni 
ai muncii din economie, realizarea 
exemplară a planului pe acest an si 
buna pregătire a producției anului 
viitor constituie sarcinile fundamen
tale ce le au de înfăptuit in intîm- 
pinarea Congresului al XII-lea al 
partidului și pină la sTirșitul acestui 
an.

Care sînt obiectivele majore ce 
trebuie să stea în atentia dezbateri
lor din actualele adunări generale ? 
Desigur, nu ne propunem aici enu
merarea lor exhaustivă, obiectivele 
fiind diferite in funcție de specificul 
activității — industrie, construcție, 
agricultură, transporturi, cercetare si 
proiectare, comerț — de sarcinile
(Continuare în pag. a Il-a)

CARAȘ-SEVERIN :

Suplimentar 
70 000 tone 
oțeluri aliate

Unitățile industriei siderurgi
ce din județul Caras-Severin 
s-au angajat cu toate capacități
le tehnico-productive în acțiunea 
de sporire a producției de metal 
de calitate superioară. Astfel, la 
producția de oteluri aliate s-a 
înregistrat, de la începutul anu
lui și pină acum, o creștere de 
pește 70 000 tone, cantitate ce de
pășește angajamentul asumat pe 
1979. în același timp, laminoriștii 
reșițeni au realizat in plus mai 
bine de 20 000 tone laminate fi
nite pline, iar furnaliștii au ela
borat suplimentar, in medie pe 
zi calendaristică, aproape 10 
tone de fontă. La rîndul lor, co
lectivele de muncă din sectoare
le auxiliare ale combinatului re- 
șițean au furnizat, peste preve
derile inițiale, mai mult de 
40 000 tone produse calcaroase.

(Agerpres)

O nouă fabrică 
de tricotaje la Motru

La Motru a intrat în probe 
tehnologice fabrica de tricotaje, 
obiectiv construit în această lo
calitate gorjeană din indicația 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Noua fabrică este dotată cu uti
laje de producție românească, 
dispune de procese tehnologice 
în cea mai mare parte automa
tizate și asigură 1 200 de locuri 
de muncă pentru soțiile si fiicele 
minerilor. Prin darea sa în func
țiune. orașul Motru dobîndește 
și atributul de oraș al industriei 
ușoare.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară costaricană

Președintele Republicii Socia
liste Romania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, delegația 
parlamentară costaricană, condusă 
de Leticia Chacon Jinesta, membru 
al Partidului Unității, vicepreședinte 
al Adunării Legislative din Republi
ca Costarica, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită in tara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Omar Arrieta Fonseca, prim-secre- 
tar al Adunării Legislative, Ramon 
Corrales Blanco, membru al Comi
siei pentru probleme financiare (din 
partea Partidului Unității). Alicia 
Vega Rojas. Reinaldo Jimenez 
Gamboa, membri ai Comisiei pentru 
probleme juridice. Ana Ortega Ma- 
tarrita. membru al Comisiei pentru 
problemele Economice (din partea 
Partidului Eliberării Naționale), și 
Martin Brenes Aguilar, șeful fracți
unii Partidului Uniunea Agricolă din 
Cartago.

La primire au luat parte tovarășii 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Nationale. Virgil Teodores- 
cu. vicepreședinte al M.A.N.. Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga și Dionisie 
Balint. deputați.

A fost de fată Eduardo Campos 
Monge, însărcinat cu afaceri a.i. al

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

cotidianului sudanez „Al-Sahafa“
După cum s a mal anunțat, președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 24 octombrie, pe 
Fadlalla Mohamed Fadlclla, redactor-șef al cotidianului sudanez 
,,AI-Sahafa", președintele Uniunii ziariștilor din Republica Democratică 
Sudan, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : In politica sa 
externă, România adoptă con
stant o poziție independentă. 
Care sînt principalele direcții și 
modalități urmărite in lupta 
dumneavoastră pentru realizarea 
voinței de independentă a po
porului român și ce dificultăți 
intimpinafi ?

RĂSPUNS : în politica sa interna
țională; România pornește de lă 
profundele schimbări revoluționare 
care au determinat apariția unui 
mare număr de state independente, 
ca rezultat al răsturnării dominației 
imperialiste și colonialiste. Se poate 
spune că epoca pe care o străbatem 
se caracterizează prin afirmarea pu
ternică a voinței de independentă 
națională, ca factor determinant al 
progresului economico-social al fie
cărui popor, al politicii de destindere 
și de pace.

In acest context. Republica Socia
listă România acționează cu fermitate 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza principiilor deplinei 
egalități In drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne. colaborării reciproc avantajoase. 
Extindem larg schimburile economi
ce, tehnico-științifice. ’ culturale, con
tactele la diferite niveluri. Susținem 
ferm politica de independentă și de 
eliberare națională a tuturor popoare
lor.

Noi considerăm că un factor esen
țial al consolidării independenței 
României, ca și a oricărui popor. îl 
reprezintă preluarea bogățiilor na
ționale în propriile miini. dezvolt 
tarea economică puternică. Aș spune 
că astăzi politica de independentă 
este unanim recunoscută. Ca urmare 
a acestei politici. România se bucura 
de prieteni pe toate meridianele, 
poate înfăptui neabătut programul 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de ridicare a ni- 
vblului de viață material și spiritual, 
al poporului. Totodată, pe baza aces
tei politici, ea își aduce contribuția 
la cauza colaborării, a destinderii și 
păcii în lume.

ÎNTREBARE : Membră a 
Tratatului de la Varșovia și a 
C.A.E.R., România și-a dezvol
tat deopotrivă relațiile cu sta
tele occidentale, ca și cu alte 
țări. Cum reușiți această poli
tică de colaborare cu toate sta
tele, indiferent de apartenența 
lor la grupări polițico-militare 
sau economice diferite ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. România 
act»;dă o mare atenție dezvoltării co
laborării cu țările socialiste membre 
ale Tratatului de Ia Varșovia, cu ță
rile din C.A.E.R.. dar. totodată, dez
voltă larg relațiile cu toate statele 
socialiste. Acordăm, de asemenea, o 
mare atentie relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare.! considerind că a-

„Proiectele de documente ale Congresului 
reflectă interesele supreme ale națiunii- 

și vom face totul pentru a le traduce in via{ă“
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de participanții la conferințele de partid

Conferința organizației municipale 
de partid Timișoara — se subliniază 
în telegramă — a analizat felul in 
care se înfăptuiesc sarcinile ce re
vin colectivelor de muncă timișorene 
în actualul cincinal, precum și pers
pectivele luminoase de viitor ce se 
conturează în documentele progra
matice ale Congresului al XII-lea al 
partidului, elaborate și fundamentate 
cu contribuția esențială și sub per
manenta dumneavoastră îndrumare, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Dind glas sentimentelor de dra
goste și stimă față de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, partici- 
panții au reliefat, încă o dată, înal
tele dumneavoastră calități de con
ducător și revoluționar, neobosita 
activitate oe o desfășurați în fruntea 
partidului și statului nostru și și-au 

Republicii Costa Rica la București.
Exprimmd întreaga gratitudine 

pentru întrevederea acordată de 
șeful statului român, pentru posibili
tatea oferită parlamentarilor costa- 
ricani de a vizita România și de a 
cunoaște din realizările poporului 
român in dezvoltarea economico- 
socială a patriei, conducătorul dele
gației a înminat un mesaj de priete
nie tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, în 
care sînt adresate un salut călduros, 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de prosperitate poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Costa Rica 
salutul său cordial. împreună cu cele 
mai bune urări de progres si pros
peritate poporului costarican prieten.

în timpul întrevederii au fost 
evocate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre România si Costa 
Rica. subliniindu-se că evoluția lor 
favorabilă a fost puternic stimulată 
de dialogul la nivel Înalt româno- 
costarican de la București și San 
Jose, care a deschis largi perspecti
ve dezvoltării legăturilor politice, 
economice, tehnico-științifice și cul

ceasta reprezintă un' factor impor
tant al politicii antiimperialiste și 
anticolonialiste. Extindem, de ase
menea. colaborarea și cu țările capi
taliste dezvoltate. în spiritul princi
piilor coexistentei pașnice. în pro
movarea acestei politici obținem re
zultate deosebit de pozitive, deoare
ce ea se bazează pe principiile pe 
care le-am reamintit, ale indepen
dentei și egalității în drepturi.

Totodată, noi pornim de la faptul 
că trebuie făcut totul pentru a se 
ajunge la depășirea împărțirii lumii 
în blocuri militare, la desființarea
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia, pentru așezarea relațiilor din
tre state pe principii de încredere și 
colaborare. Trebuie să avem perma
nent în vedere că deosebirile de orîn- 
duirl sociale vor continua să existe 
multă vreme. Este, deci, necesar să 
facem totul pentru a așigura coexis
tenta pașnică, respectul dreptului, 
fiecărui popor de a-și alege orîn-' 
duirea in mod liber, fără nici un a- 
mestec din afară.

De arenienea, considerăm că ,ește 
necesar sa se facă totul pentru a se 
pune capăt cu desăvirșire politicii 
de forță, de amenințare cu forța în 
relațiile internaționale, pentru solu
ționarea tuturor problemelor numai 
și numai pe calea tratativelor. A- 
ceăsta corespunde intereselor popoa
relor între care există diferite pro
bleme litigioase, progresului lor eco
nomico-social, reprezentind, în a- 
celași timp, o contribuție la cauza 
generală a destinderii și păcii.

ÎNTREBARE : Cerința reali
zării unei noi ordini economice 
mondiale ciștigă tot mai mult 
teren pe plan international. Care 
este concepția dumneavoastră 
privind modalitatea de a răs
punde acestui deziderat, atit de 
important, în primul rînd. pen
tru țările in curs de dezvoltare.? 
Ce înțelege să întreprindă țara 
dumneavoastră în acest scop? 
Sînteti optimist in ce privește 
posibilitatea realizării unei noi 
ordini economice ?

RĂSPUNS : împărțirea lumii în 
țări bogate și sărace, existenta unui 
mare număr de state în stare de sub
dezvoltare sau în curs de dezvoltare, 
reprezentind aproape două treimi din 
.populația lumii, constituie un rezul
tat direct al politicii de dominație 
imperialistă, colonialistă, al raportu
rilor inegale în relațiile economice, al 
asupririi și jefuirii bogățiilor altor po
poare. Noi considerăm că este timpul 
ca această stare de lucruri să fie li
chidată cu desăvirșire. ,ca relațiile 
dintre state să se așeze pe principiile 
deplinei egalități, ale echității st avan
tajului reciproc, ca statele dezvoltate 
sâ acorde un sprijin substanțial țărilor 
în curs de dezvoltare pentru reali
zarea unui progres mai rapid, econo
mic și social.

exprimat hotărîrea unanimă de a 
susține propunerea realegerii dum
neavoastră in înalta funcție de se
cretar general al partidului, văzind 
în aceasta chezășia sigură a înfăp
tuirii grandiosului program de pro
gres și civilizație al patriei noastre
— România socialistă.

Uniți într-o singură simțire, cu 
inimile vibrind de nemărginită dra
goste față de patrie și partid, comu
niștii. toți oamenii muncii din Ti
mișoara — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități
— se angajează să-și aducă întreaga 
contribuție la înfăptuirea mărețelor 
sarcini cuprinse în documentele ce
lui de-a-1 XII-lea Congres al P.C.R.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din orașul Ineu, se 
arată in telegrama conferinței organi
zației de partid din această localitate, 

turale dintre cele două țări și po
poare. S-a apreciat că există noi po
sibilități pentru a ridica colaborarea 
și cooperarea româno-costaricană la 
un nivel tot mai înalt. în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și În
țelegerii între națiuni.

Schimbul de vederi în probleme 
privind actuaja situație politică in
ternațională .a evidențiat necesitatea 
instaurării unor relații noi. echitabi
le. între state, eliminării subdezvol
tării și infăptuirii unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
asigure progresul mai rapid al tutu
ror țărilor, și. în primul rînd. al ce
lor rămase în urmă. A fost reliefată 
însemnătatea consolidării cursului 
spre destindere, pace, securitate si 
cooperare in Europa, America La
tină și în întreaga lume, a eforturi
lor în vederea adoptării unor măsuri 
concrete pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru realizarea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării nu
cleare. în acest cadru a fost subli
niat rolul important ce revine par
lamentarilor în promovarea unei po
litici noi in viața internațională. în 
întărirea prieteniei. încrederii si co
laborării între toate popoarele.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In acest sens, concepem înfăptuirea 
rioii ordini economice internaționale 
prin crearea unor relații economice 
și tehnico-științifice fundamentate pe 
principiile echității și egalității. După 
părerea noastră, bazată pe experiența 
însăși a României, țările în curs de ' 
dezvoltare trebuie să facă eforturi 
mai mari pentru progresul lor. Con
siderăm, de asemenea, că este nece
sară o întărire a solidarității și co
laborării dintre aceste țări, atît în ce 
privește dezvoltarea lor economico- 
socială. cît și în acțiunile lor pe plan 
extern, în relațiile cu țările dezvol
tate, pentru a se putea ajunge la 
realizarea unor înțelegeri corespunză
toare cu privire la principiile noi
lor raporturi internaționale. Noi sîn- 
tem de părere că este necesar ca tă- 
rile în curs de dezvoltare să gă
sească o formă mai corespunzătoare 
de colaborare, de solidaritate, pen
tru a putea acționa în comun cu mai 
multă eficiență. De asemenea, acor
dăm o mare însemnătate pregătirii 
sesiunii O.N.U. din 1980 consacrate 
problemelor subdezvoltării și noii or
dini economice internaționale. Tre
buie să acționăm în așa fel incit să 
nu se mai repete situația de Ia Ma
nila. ca și de la alte reuniuni inter
naționale. egre s-au încheiat fără re
zultate, demonstrînd că țările bogate 
nu înțeleg necesitatea de a adopta o 
poziție mai realista, constructivă in 
raporturile cu țările în curs de dez
voltare.

După părerea noastră, solutionarea 
problemelor noii ordini economice 
constituie un factor esențial nu nu
mai pentru progresul țărilor slab 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare, 
ci și pentru asigurarea stabilității 
economice mondiale, pentru progre
sul întregii omeniri.

Deși sint greutăți, si vor mai 
exista greutăți, mai cu seamă ca ur
mare a poziției țărilor dezvoltate, noi 
considerăm că există totuși posibili
tăți de progres în această direcție si,, 
deci, că se vor putea obține rezul
tate mai bune în realizarea noii or
dini economice. La crearea noii or
dini economice internaționale nu 
există decit o alternativă : aceea de 
a condamna în continuare majorita
tea populației lumii la starea de îna
poiere. Acest lucru.nu va mai putea 
insă să fie suportat. De aceea, in 
ciuda greutăților ce vor trebui în
vinse, acționind solidare, unite, ță
rile în curs de dezvoltare pot privi 
cu încredere perspectiva realizării 
obiectivelor de progres economico- 
social, de independentă, înfăptuirea 
unei noi ordini economice bazate 
pe egalitate si echitate.

ÎNTREBARE : România între
ține largi relații cu lumea a treia 
și statele nealiniate. Ce rol are 
de jucat mișcarea de nealiniere 
in situația mondială existentă ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
întreține largi relații cu toate statele 
lumii a treia, cu statele în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniata și 
participă, in calitate de invitată, la 
reuniunile mișcării neallniatilor. Noi
(Continuare în pag. a IV-a) 

ne exprimăm deplina adeziune față de 
proiectele de documente ale Congre
sului al XII-lea, față de întreaga 
politică internă și internațională a 
partidului și statului, hotărîrea fer
mă de a face totul pentru înfăp
tuirea sarcinilor cuprinse în aceste 
documente.

Dind expresie înaltei stime și pre
țuirii, de care vă bucurați în rîndul 
oamenilor muncii pentru excepțio
nalele dumneavoastră calități de 
conducător comunist și eminent om 
de stat, care și-a consacrat, încă din 
fragedă copilărie, întreaga capacita
te creatoare prosperității poporului 
român, înfloririi patriei, cauzei so
cialismului și comunismului, confe
rința organizației orășenești susține 
cu îndreptățită mîndrie patriotică și
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Godovanei
Cu ani in urmă, cînd pe po

poarele de lingă Glodișoare au 
apărut cițiva săpători, faptul 
a produs senzație.

— Ce căutați, oameni buni, 
pe niște coclauri năpădite de 
mărăcini și scaieți, că nici ca
prele n-au ce face ? — i-au în
trebat unii.

— O comoară — a răspuns 
unul dintre ei.

Timpul s-a scurs, iar ponoa- 
rele Godovanei (cum le numesc 
localnicii) au fost acoperite de 
o uriașă livadă de meri, peri 
și cireși — astăzi fermă cu 
renume a I.A.S. Traian, județul 
Bacău. Cine a trecut în aceste 
zile prin dreptul Godovanei a 
văzut zeci și sute de mașini de 
mare tonaj ieșind din livadă, 
pline-ochi cu fructe frumoase, 
în care se adunase 1 
toată strălucirea soarelui 
vară. Adevărată comoară.

parcă 
i de
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Barza neagră 
din Porumbești

Barza neagră este o specie 
migratoare foarte rar intilnjtă 
și zboară îndeobște solitară. 
Aria de răspindire : cîteva zone 
din Europa, 
Cel care intră In posesia 
asemenea berze se poate 
sidera un om norocos, 
cum este acum profesorul 
biologie Lorand Fazekas 
Porumbești (Satu Mare). El

I
I
I

I

Asia și Africa, 
unei 
con- 
Așa 

de 
din 

l a 
găsit la marginea satului o ast
fel de barză neagră prăbușită 
din Zbor din cauza 
tării la rețeaua de înaltă ten
siune. Ea a devenit acum 
punct de atracție al colecției 
de păsări împăiate ale profeso
rului din Porumbești.

electrocu-

un
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Știți cine bate 
la ușă ?

— Bund ziua. Sînt de la între
prinderea de rețele electrice și 
am venit pentru...

— Poftiți ! — o îndeamnă
gazda pe cea 'care i-a bătut la 
ușă.

Musafira se uită la contor, 
face in gînd un calcul, fixează 
suma, 
care :

— La -----------
— La revedere și vă mulțu

mim că ne-ați 
drum pină la...

Pină la urmă, 
ospitaliere, care 
li- s-a spus, au

gazda plătește, după

revedere.

scutit de un
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toate gazdele 
au plătit cit

„ __Tăma&„n<i Ja,^,^
dentist aflind că, de fapt, _r,țs-. 
pcctiva musafiră era g oare- 
care Lucia Panii din Oradea,- , 
care se pripășise prin “Me
hedinți Și se dădea drept 
„cititoare de contoare și înca
satoare". Acum i se întocmește 
și ei... nota de plată.

I
I După „metoda

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ursului"
Un harnic și pasionat 

câtor de albine din zona 
trului, pe nume Iosif ~ 
a livrat, pe bază de 
157 kilograme miere 
județene a cooperației 
sum Gorj. In loc să 
chite pe loc contravaloarea cu
venită, cetățeanul in cauză a 
primit, după un timp, o adresă 
din care reieșea că mierea 
n-ar fi tocmai... miere. Omul 
a cerut buletinul de analiză a 
calității. Buletin nu s-a întoc
mit, dar nici gospodarul nu 
s-a lăsat, pină n-a aflat că re- 
cepționerul, „specialist" în , 
materie, a evaluat calitatea 
mierii după... metoda ursului 
din pădure : și-a virit degetul 
intr-un bidon, l-a dus la gură 
și a dat verdictul : „Mierea 
nu-i de calitate". Curios este 
faptul că omul și-a găsit toate 
bidoanele desigilate. Pe bună 
dreptate se întreabă,: „Cine-i 
trîntorul care a făcut ce-a fă
cut ?“

întrebare pe care o adresăm 
U.J.C.C. Gorj, cu mențiunea că 
albinele știu bine ce fac 
trintorii lor.

eres-
Mo- 

Țălnaru, 
contract, 

Uniunii 
de con- 
i se a-

cu
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Neglijență 
scump plătită

Postul de transformare Agigea 
al Întreprinderii de rețele elec
trice Constanța. Un electrician, 
pe nume Leonida Sarchie. avea 
de efectuat o serie de măsură
tori. Prima și cea mai elemen
tară regulă de protecție a mun
cii,, în cazul in care intri sau 
lucrezi'la un post de transfor-■ 
mare, este să ai echipament 
adecvat. Așa trebuia să se echi
peze și el, înainte de a se apuca 
de lucru. Dar a neglijat._ și ne
glijența i-a fost fatală, fiind 
electrocutat mortal.

fiind
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Telefonul 
salvator

<— Alo, miliția orașului 
ceni ? Trimiteți, vă rog, pe
va la locuința lui Gabriel Pe
trescu, de unde se aud țipete 
suspecte...

Imediat, un echipaj al miliției 
a sosit la poarta lui Gabriel Pe
trescu, de meserie tehnician la 
întreprinderea de ferite din lo
calitate. Intr-adevăr, din casă 
răzbateau strigăte de ajutor. 
Gazda nu numai că n-a vrut să 
deschidă ușa oamenilor in uni
formă albastră, dar i-a și ame
nințat cu cuțitul, proferind tot 
felul de injurii. Pină la urmă, cu 
ajutorul cetățenilor, G.P. a fost 
imobilizat, iar strigătele unei ti
nere pe care acesta o sechestrase 
in casă au încetat. Acum, agre
sorului i se întocmește dosarul 
sub 
viol

învinuire de tentativă de 
și ultraj cu violență.
Rubricâ realizatâ de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scîntell"
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DUMINICĂ Șl IERI, LA SA TE S-A MUNCIT INTENS 
LA STRÎNGEREA Șl TRANSPORTUL PRODUSELOR AGRICOLE

Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul „Zilei 
recoltei" a mobilizat puternic eforturile țărănimii cooperatiste, ale lu
crătorilor din întreprinderile agricole de stat, ale mecanizatorilor și 
specialiștilor, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, pentru a 
încheia cit mai repede toate lucrările agricole de toamnă. Răspunzind

prin fapte Insuflețitorulul îndemn al secretarului general al partidului, 
oamenii satelor, în frunte cu comuniștii, au muncit duminică și luni 
cu forțe sporite la culesul și transportul recoltei de pe cimp, Ia ară
turile de toamnă. Despre rezultatele obținute în aceste zile relatează 
corespondenții noștri din mai multe județe.

Au încheiat recoltarea porumbului
Teleorman. Mobllizau a® ln- 

suflețitorul Îndemn adresat tuturor 
celor ce muncesc în agricultură de 
către secretarul general al partidului. 
— cea mai bună sărbătoare a Zilei 
recoltei din acest an să fie sporirea 
eforturilor pentru a executa In cel 
mai scurt timp toate lucrările agri
cole de toamnă — duminică au fost pre- 
zenți în cîmp peste 80 000 de teleor
măneni. Sfirșitul zilei a fost deosebit 
de rodnic : s-au recoltat 1 500 hectare 
de porumb, 300 hectare de soia și 
110 hectare sfeclă de zahăr, s-au 
transportat din cîmp 14 000 tone po
rumb. s-au eliberat de resturi vege
tale 2 400 hectare și s-au arat 2 300 
hectare. Cu forte sporite s-a acțio
nat și în cursul zilei de luni, cînd 
cooperativele agricole au încheiat 
recoltatul porumbului. Se apreciază 
ca azi. marți, recolta de porumb va 
fi strinsă și pe cele cîteva sute de 
hectare ale întreprinderilor agricola 
de stat. (Ion Toader).

Satu Mare. Ziua rec01teI »-«• 
încheiat cu un bilanț de muncă rod
nică și In unitățile agricole din ju
dețul Satu Mare, bilanț „semnat" 
prin munca avîntată, de dimineața 
pină seara, a peste 20 000 de coope
ratori, mecanizatori șl lucrători din 
I.A.S. In această zi s-a încheiat re
coltarea porumbului pe ultimele su
prafețe din totalul celor 89 000 hec
tare, au fost livrate peste 1 000 tone

de porumb la fondul de stat, contl- 
nuîndu-se totodată transportul și li
vrarea altor produse. Au fost elibe
rate 2 500 hectare teren si arată o 
suprafață de 1 500 hectare. (Octav 
Grumeza).

TulCGO Oamenii ogoarelor din 
județul Tulcea au transformat ziua 
de duminică. 28 octombrie a.c., in
tr-o zi de muncă record, intensifi- 
cind recoltatul porumbului și trans
portul acestuia din cîmp. în spriji
nul lor au venit 3 000 de oameni ai 
muncii din unitățile economice ale 
județului și 3 000 de elevi.. Aceștia 
au lucrat la depănușatul și încărca
tul porumbului. în urma acestor mă
suri. duminică au fost transportate 
in cîmp aproximativ 10 000 tone po
rumb, cea mai mare cantitate înre
gistrată în această campanie. Conco
mitent cu activitatea de transport, 
s-a desfășurat din plin recoltatul. 
Cu cele 900 de hectare de pez care 
s-a strîns porumbul duminică, lu
crarea se apropie de sfîrșit (99.1 la 
sută). In consiliul unic Babadag, de 
pildă, oamenii ogoarelor au trans
format Ziua recoltei in cea mai rod
nică zi de muncă, recoltînd ultimele 
suprafețe cultivate cu porumb. Alte 
cinci consilii unice agroindustriale — 
Isaccea, Mihail Kogălniceanu. Mah- 
mudia, Topolog și Valea Nucarilor — 
au încheiat duminică recoltatul po
rumbului. (Nicula Amihulesei).

transport, au cules porumbul de pe 
25 de hectare, au depănușat 270 tone, 
care au ș( fost transportate la baza 
de recepție. Șl la Călărași oamenii 
veniți din municipiu în lanurile de. 
porumb au recoltat 64 hectare si au 
transportat 120 de tone. (Mihai' 
Visoiu).

Ilfov. Duminică pe ogoarele 11- 
fovene a fost o „zi plină". Partici
parea la muncă, volumul de lucrări 
executate au depășit cu mult reali
zările zilnice din cursul săptăminil. 
Iată bilanțul muncii celor 65 000 da 
cooperatori și peste 10 000 de oa
meni ai muncii din orașe și elevi; al 
mecanizatorilor : au fost recoltate 
2 150 ha porumb, 265 ha sfeclă de za
hăr. 600 ha soia, au fost transporta
te din cîmp 26 000 tone de porumb, 
5 480 tone de sfeclă, au fost arate 
2100 hectare. Fruntași pe județ sint 
cooperatorii din Gîrbovi, care au li
vrat la fondul de stat cantități de 
porumb reprezentînd de două ori 
obligațiile contractuale. La coopera

tiva agricolă din comuna Fundulea. 
după cum ne spunea tovarășul Emil 
Pomană, președintele consiliului agro
industrial. au venit în ajutor 18 ma
șini de la I.U.T. București, care au 
cărat 150 tone de porumb. întrucît 
cooperativele din consiliul Fundulea 
au depășit norma planificată de po
rumb cu 1 000 kg boabe la hectar, au 
livrat, în plus, la fondul de stat 900 
tone de porumb. Ieri, din indicația 
comitetului județean de partid, au 
continuat acțiunile de ajutorare a 
unităților agricole rămase în urmă. 
Astfel, 60 de combine de la S.M.A. 
Sărulești, Grădiștea, Călugăreni, 
Condeești și Horia lucrează la recol
tatul porumbului la I.A.S. Belciuga- 
tele, Afumați, Adunați! Copăceni șl 
Buftea. Au fost repartizate suplimen
tar pentru recoltatul soiei 106 com
bine la I.A.S. Prundu. Buciumeni, 
Buftea, Chirnogi, Mihăilești, Giurgiu, 
Fundeni. Afumați și Belciugatele. 
Mișcări de utilaje s-au făcut și Intre 
secțiile de mecanizare ale cooperati
velor agricole. (Lucian Ciubotarul.

Elevii de la Liceul agroindustrial din Dragomirești, țlidețul Ilfov, au dat o 
mind de ajutor la transportul porumbului de pe terenurile ferrței Joița 

a I.A.S. Ciorogirla

La cules pe ultimele hectare
Ialomița. Pină luni seara, In

unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județul Ialomița porumbul 
a fost recoltat de pe 163 000 hectare 
din suprafața totală de aproape 
180 000 hectare. Producția bună ob
ținută de majoritatea unităților a so
licitat un volum mult mai mare de 
muncă și. capacități sporite de mij
loace de transport, care însă din pă
cate nu pot face față ritmului zilnic 
de recoltare. Din această cauză mai
sînt mari cantități de porumb de cu-

^^es^încooperati^le^gricol^^^pr^

ducție culesul se desfășoară pe ulti
mele suprafețe, mai puțin de 3 000 
hectare mai sînt de recoltat din cele 
95 000 hectare și lucrarea se va în
cheia pină miercuri. în schimb în 
unitățile agricole de stat mai sînt 
de recoltat 15 000 hectare, din cele 
85 000 hectare cultivate. Duminică, în 
județul Ialomița alături de coopera
tori și mecanizatori a venit un nu
măr mare de oameni ai muncii să 
sprijine campania. La Fetești, de 
exemplu, 750 de participant la lucră
rile de recoltare din întreprinderi șl 
instituții. împreună cu 22 mijloace de

Importante cantități de produse
livrate la fondul de stat

Vrancea Durninlcă>,n județul 
Vrancea nu a rămas practic nici un 
sector de activitate în care să nu se 
consemneze dovada hărniciei prin 
fapte de muncă. Așa. de exemplu, la 
bazele de recepție si în această zi au 
fost transportate însemnate cantităti 
de porumb. Deși prevederile de plan 
la fondul de stat au fost realizate cu 
cîteva zile în urmă, la bazele de re
cepție s-au primit cantităti suplimen
tare de porumb de la cooperativele 
agricole Ciorăști, Mihălceni. Tănă- 
soaia și altele. Alte unități, ca cele 
din Pufești, Corbita. Mărăsești. Ga
roafa au reușit să se situeze printre 
fruntași Ia transportul porumbului 
destinat furajelor și nutrețurilor con
centrate. Prezent! la datorie au fost 
și mecanizatorii. Frontul de lucru 
creat prin eliberarea terenului de co
ceni și de alte culturi le-a permis să 
continue intr-un ritm susținut efec
tuarea ogoarelor de toamnă, cele mai 
mari suprafețe fiind arate duminică

în consiliile unice agroindustriale 
Adjud si Sihlea. (Dan Drăgulescu).

BUZăU. Țăranii cooperatori, 
mecanizatorii, specialiștii din ju
dețul Buzău au desfășurat duminică 
ample acțiuni la transportul porum
bului, la arături'și însilozarea furaje
lor. Un număr important de auto
vehicule din parcul I.T.A. și al uni
tăților agricole, la care s-au adăugat 
242 mijloace venite în ajutor din 
unitățile economice și de prestări 
servicii, au transportat din cimp peste 
6 500 tone porumb la bazele de re
cepție și in, magaziile C.A.P. Astfel, 
10 consilii unice au livrat la fondul 
de stat întreaga cantitate planifi
cată. De asemenea, în contul F.N.C. 
au fost transportate importante can
tităti de produse, realizîndu-se 77 la 
sută din nivelul prevăzut. (Mihai 
Băzu).

Arad ce simbătă după-
amiază s-a încheiat recoltatul po-

rumbului de pe ultimele suprafețe, 
ziua de duminică. Ziua recoltei, a 
fost consacrată în județul Arad în
deosebi transportului porumbului 
către bazele de recepție și fabri
cile de nutrețuri combinate. Ținînd 
seama de timpul neprielnic care se 
anunță, ca și de faptul că, în cimp, 
se află încă în grămezi peste 40 000 
de tone porumb, comandamentul ju
dețean agricol a mobilizat la această 
acțiune mijloace suplimentare de 
țransport'cu o capacitate de 1 000 tone, 
în același timp, alături de coopera
tori, peste 3 000 de oameni ai muncii 
din instituțiile de pe raza comune
lor și satelor județului au partici
pat la încărcarea porumbului aflat 
pe cîmp. Drept urmare, în ziua de 
duminică s-au transportat la bazele 
de recepție și la F.N.C. peste 4 000 
tone porumb. S-a muncit cu spor, cu 
rezultate bune Îndeosebi în consiliile 
unice agroindustriale Vinga, Felnac, 
Nădlac și Curtici. Cu toate acestea, 
în cîmp mal există încă circa 6 000 
tone porumb — cantități ce vor fi 
transportate In zilele următoare. 
(Mircea Dorgoșan).

Harghita, » ,n Har* 
ghlta „Ziua recoltei" a fost sărbăto
rită prin muncă. Deși aitit însămînță- 
rile de toamnă, cit si lucrările de 
recoltare au fost practic încheiate 
încă în prima 'jumătate a lunii oc
tombrie, unitățile agricole onorin-

du-și în mod exemplar obligațiile 
contractuale la cartofi, in pentru 
fuior și alte culturi, oamenii muncii 
de pe ogoare, români și maghiari, 
răspunzînd prin fapte mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost prezenți pe cimp 
din primele ore ale dimineții și pină 
la lăsarea serii. Importante forje 
umane și mijloace mecanice au fost 
concentrate la transportul sfeclei 
de zahăr, eliberarea terenurilor de 
resturile vegetale și la efectuarea 
arăturilor de toamnă. Consemnai, 
din bilanțul zilei că au fost trans
portate pe rampele bazelor de re
cepție peste 1 200 tone sfeclă de 
zahăr. (I. D. Kiss).

MUffiȘ. ”Ziua recoltei" a con
stituit si pentru lucrătorii ’ ogoarelor 
mureșene o intensificare a eforturi
lor pentru a executa in cel mai scurt 
timp toate lucrările agricole de 
toamnă. Duminică s-a lucrat in prin
cipal la transportul porumbului și 
al sfeclei de zahăr, acțiune la care 
au participat circa 25 000 de oameni 
ai muncii si 874 mijloace mecanice 
de transport. Bilanțul zilei de dumi
nică: transportul a peste 10 000 tone 
porumb și sfeclă de zahăr în bazele 
de recepție. Ca urmare, pină în sea
ra zilei de duminică, din volumul to
tal de 302 335 tone sfeclă de zahăr 
recoltată în județ, au fost' transpor
tate 271 913 tone. (Gh. Giurgiu).

Angajamentele muncitorești

Frez noi turle metalice 
strălucesc in soare,..

...trei instalații de foraj 
livrate peste plan

Ce relevă o analiză a realizării 
planului „la zi" la întreprinderea 
„1 Mai“ — Ploiești ? Consecvent bu
nelor rezultate în muncă, prestigio
sul colectiv ploieștean anunță și de 
această dată importante depășiri la 
principalii indicatori : producția in
dustrială totală —- plus 15 milioane 
lei ; producția netă — plus 20 mili
oane lei ; export — plus 7 milioane 
lei valută. încă o precizare : planul 
fizic la utilajul petrolier a .fost reali
zat și depășit cu aproape 20 mili
oane lei, ceea ce reprezintă, in părți 
componente, echi
valentul a trei in
stalații complexe 
„F-200".

Urmind- să des
cifrăm cum s-au 
obținut aceste bu
ne rezultate, in 
centrul atenției a 
revenit mereu ex
portul. Si nu în- 
tîmplător. După 
cum se știe, în
treprinderea „1 
Mai" din Ploiești 
este o mare exportatoare de uti
laj petrolier românesc. Mai mult 
de 66 la sută din producția ei se li
vrează în peste 25 de țări ale lumii 
Si cererile sînt în creștere. In primele 
trei trimestre, colectivul de aici a 
produs cu 40 la sută mai multe in
stalații de foraj, agregate de cimen
tare. trolii. pompe de noroi, preve
nitoare de erupție, sape cu role și 
altele, decît in aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Dar chiar și în aceste 
condiții, prin hărnicie, pricepere, pa
siune in ’ muncă, a reușit, după cum 
arătam mai înainte, să-și depășeas
că sarcinile de plan la export cu 7 
milioane lei valută.

— Organizarea, ca să vorbim de 
acest factor în primul rînd. ne spune 
directorul unității, ing. Stelian Teo- 
dorescu, Începe încă din fazele de 
perfectare a contractelor cu benefi
ciarii. Contractarea are loc cu 10—12 
luni înainte de a începe noi produc
ția în secții și ateliere. Concomitent, 
avem permanent două griji mari — 
realizarea ritmică a planului pe anul 
In curs și pregătirea producției anu
lui viitor. în această situație ne

Eficiența unor măsuri 
de concepție și per
fecționare tehnologi
că la întreprinderea 

„1 Mai“ Ploiești

aflăm și acum. în octombrie. Am să 
vă arăt imediat...

Directorul ia de pe masa de lucru 
un dosar. întoarce foaie după foaie. 
Este o evidență clară — pe produse, 
pe ateliere, pe parteneri de contracte 
— a exportului întreprinderii. Ne 
arată apoi alte evidente, tot atit de 
clare, care certifică o cunoaștere pre
cisă a stadiului de perfectare sau 
chiar de începere a producției anului 
viitor. De activitatea de export a uni
tății se ocupă un compartiment spe
cializat. Dar. de fapt, de realizarea 

producției desti
nate exportului se 
ocupă întreg co
lectivul, de la ser
viciile de concep
ție și funcționale 
pină la atelierele 
de prelucrare. 
Poate aici isi afiă 
secretul îndeplini
rea exemplară, an 
de an, a sarcinilor 
la export. - menți
nerea competiti
vității pe plan 

mondial a utilajelor petroliere cu 
marca UPETROM.

Să privim mai întîi spre eșalonul 
de concepție. Oamenii de la cerce
tare și proiectare, conduși de ing. 
Ștefan Diaconescu, asigură ceea ce 
se numește înnoirea și moderniza
rea permanentă a produselor. Dacă 
ne referim la ultimii ani. prin 
munca acestui valoros eșalon, la 
export au fost prezentate nu
mai utilaje petroliere noi sau mo
dernizate. ținîndu-se astfel pasul cu 
ce este mai modern pe plan mondial. 
De altfel, instalația F-200. cu acțio
nare electrică, prezentată la EREN 
’79, reprezintă o prestigioasă carte de 
vizită a colectivului ploieștean. Si, 
după cum am aflat, primele contrac
te pentru anul 1980 au și fost în
cheiate cu parteneri străini pentru 
noul produs.

De la ing. Paraschiv Vlăsceanu 
aflăm că. odată pusă la punct docu
mentația de fabricație, un rol impor
tant îl au buna aprovizionare mate
rială, lansarea în producție a comen
zilor pentru export in sectoarele pri
mare.

— Cum decurge aprovizionarea 7

— angajamente de onoare

Foto : Gh. Vipțilă

— Există un colectiv inimos, per
severent la sectorul comercial al uni
tății. El a asigurat pină acum tot 
ceea ce este necesar ca materie pri
mă. Treburile merg bine și în cadrul 
cooperării. Cu o excepție : este vorba 
de întreprinderea „23 August" din 
București, care ne creează acum, in 
trimestrul acesta, greutăți serioase 
prin nelivrarea la timp a motoarelor 
contractate.

Una din secțiile importante ale în
treprinderii, cu rol primordial în 
realizarea producției pentru export, 
este mecanică I. Pină acum, colecti
vul secției și-a depășit substantial 
sarcinile de plan „la zi". Există certi
tudinea ca pină la finele acestei luni 
să încheie planul de producție pe 
acest an. El va începe să fabrice 
piese si subansamble ale instalațiilor

contractate pentru anul viitor, „Buna 
pregătire a fabricației, urmărirea pe 
faze a realizării produsului, exigență 
în aplicarea tehnologiilor stabilite, 
lichidarea locurilor inguste ne-au 
asigurat succesul", spunea șeful 
secției.

Din discuțiile cu maiștri și mun
citori, am reținut că aici, la M-I, 
pe baza unor grafice pe atelie
re, pe produs, pe zile, totul se 
urmărește temeinic. Există un control 
pretențios, care vizează ritmicitatea 
producției, productivitatea muncii, dar 
mai ales in'alta calitate. Sectorul se 
mindrește la acest capitol cu faptul 
că în două cincinale n-a avut nici 
măcar o . singură reclamatie.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteu"

OAMENII MUNCII DEZBAT PIANUL
PE ANUL J 980

(Urmare din pag. I)
concrete pe care le are de îndeplinit 
fiecare unitate, în raport direct cu 
potențialul tehnic și uman de care 
dispune, cu necesitățile economiei. 
Fie și numai succint, vom aminti 
cîteva din problemele și măsurile 
hotăritoare de care depind îndepli
nirea și depășirea indicatorilor can
titativi șl calitativi ai planului pe 
anul 1980 : realizarea producției fi
zice pe sortimente și a producției 
nete ; ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, introducerea 
progresului tehnic, valorificarea ope
rativă in producție a cercetărilor În
cheiate; punerea în valoare a noi 
surse de materii prime și energetice : 
creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare și perfecționarea orga
nizării producției și a muncii In ve
derea realizării și depășirii sarcinilor 
de creștere a productivității muncii ; 
folosirea mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor la întreaga lor capacitate 
și extinderea lucrului la mai multe 
mașini ; reducerea cheltuielilor de 
producție, și îndeosebi a celor mate
riale, încadrarea în consumurile pla
nificate de materii, prime, materiale, 
combustibili și energie; realizarea 
beneficiilor planificate ; îmbunătă
țirea activității de protecție a muncii.

O atenție deosebită se impune să 
fie acordată în toate unitățile eco
nomice adoptării măsurilor care să 
asigure aplicarea consecventă a nou
lui mecanism economico-financiar, 
pentru înfăptuirea neabătută in viată 
a principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico- 
financiare. Muncitorii, tehnicienii, 
maiștrii, inginerii, economiștii, toți 
cei ce muncesc, indiferent de locul 
de muncă sau funcția pe care o au. 
sînt chemați să înfățișeze în adună
rile generale concret, deschis, ce 
neajunsuri există, cum trebuie să se 
acționeze pentru înlăturarea lor, ce 
trebuie întreprins pentru sporirea pro
ducției și a eficientei economice, ce 
se angajează să facă pentru valorifi
carea imediată a rezervelor existente 
in unitățile unde lucrează. în acest 
sens, o atenție deosebită se va acorda 
propunerilor menite să asigure "o mai 
bună organizare a activitățij la toate 
nivelurile, măsurilor pentru întărirea 
disciplinei tehnologice, de producție 
și a muncii, sporirii răspunderii și 
exigentei tuturor oamenilor muncii 
fată de buna gospodărire a întreprin
derilor și realizarea exemplară a 
prevederilor planului fiecărei unități.

în fiecare unitate se va urmări asi
gurarea unei finalități concrete a dez
baterilor. Pornind de la obiectivul lor 
principal, adunările generale vor tre
bui să examineze si Bă aprobe : pla
nul de dezvoltare economică și so
cială al Unității și bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 1980, angaja

mentele de depășire a planului pe 
anul viitor, programul unitar de mă
suri care să asigure îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă. Iată, 
așadar, documente de lucru de ma
ximă importantă pentru activitatea 
fiecărui colectiv, care trebuie defini
tivate intr-un climat de înaltă exi
gentă și responsabilitate, de deplină 
angajare muncitorească.

Ținînd seama de importanta ’ 
deosebită pentru definitivarea sard .ii
lor pe anul 1980 și stabilirea măsu
rilor concrete de realizare a lor, în
treaga acțiune de pregătire si desfă
șurare a acestor adunări generale se 
va desfășura sub conducerea directă 
a organelor și organizațiilor de partid, 
iar răspunderea pentru organizarea 
lor efectivă revine comitetelor sindi
catelor și consiliilor oamenilor muncii. 
Totodată, avind în vedere sarcinile și 
răspunderile directe care revin orga
nelor locale de partid în realizarea 
integrală a planului de către toate 
întreprinderile, membrii birourilor co
mitetelor de partid județene, muni
cipale, orășenești și comunale vor 
contribui efectiv la pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale. La rin
ded lor, consiliile de conducere ale 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale de stat, consiliile oamenilor 
muncii de la centralele industriale 
vor sprijini întreprinderile in solu
ționarea operativă a problemelor pri
vind producția anului viitor care de
pășesc posibilitățile și competențele 
unităților. Miniștrii, adjuncții aces
tora, membrii consiliilor de condu
cere, directorii și’alte cadre cu munci 
de răspundere din ministere si cen
trale vor fi repartizați pe județe și 
întreprinderi pentru a răspunde de 
buna pregătire și desfășurare a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii. pentru a ajuta practic, concret 
unitățile economice în soluționarea 
problemelor cu care acestea se con
fruntă.

Să facem totul. In fiecare între
prindere, în fiecare unitate econo
mică, pentru a asigura adunărilor 
generale speciale consacrate dezbate
rii și aprobării planului pe 1980 o 
desfășurare fructuoasă, o deplină reu
șită ! Prin afirmarea puternică a ini
țiativei și capacității creatoare a oa
menilor muncii, a înaltei lor respon
sabilități, să asigurăm toate condi
țiile pentru realizarea exemplară a 
planului pe anul viitor și pe între
gul cincinal — creindu-se astfel o 
bază sigură pentru trecerea la Înfăp
tuirea prevederilor viitorului cincinal 
si a programelor ce vor fi dezbătute 
și adoptate de apropiatul Congres al 
partidului nostru, pe care întregul 
popor îl intîmpină intr-o Impresio
nantă atmosferă de entuziasm crea
tor.

HARGHITA. La Miercurea 
Ciuc s-au desfășurat lucrările 
unei sesiuni științifice pe tema: 
„Probleme ale dezvoltării mate
maticii în țara noastră în lu
mina proiectului de Directive 
ale Congresului al XII-lea al 
partidului". Au participat nu
meroși oameni de știință din 
București, Cluj-Napoca, Tg. Mu
reș și din alte localități ale ță
rii. e Arta la locul de muncă : 
din inițiativa Uniunii artiștilor 
plastici — filiala Harghita — 
la întreprinderea de tricotaje

din Miercurea Ciuc s-a organi
zat o expoziție de artă plastică 
din operele unor artiști consa
crat! din județ. (I. D. Kiss) 
• VASLUI. Sub egida Centru
lui județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă, la Casa de 
cultură a sindicatelor din muni
cipiul Vaslui s-a organizat o ex
poziție de fotografii realizate de 
artiști, amatori din județ. (Cră
ciun Lăluci) • MARAMUREȘ. 
„Laudă-se omul și țara" este 
titlul sub care la Sighetu Mar-

mației ș-a desfășurat un amplu 
festival de poezie patriotică și 
muzică tînără, manifestare aflată 
acum la a șasea ediție. Timp de 
5 zile, pe scenele cluburilor din 
municipiu și în satele de pe va
lea Izei și a Marei au loc reci
taluri de poezie și muzică folk, 
simpozioane literare și meda
lioane în care vor fi prezentate 
creațiile de gen semnate de ti
neri din 21 de județe și din Ca
pitală, precum și dezbateri des
pre literatura contemporană, la 
care participă și membri ai

Uniunii scriitorilor. Festivalul 
face parte din programul de ma
nifestări închinate apropiatului 
Congres al XII-lea al partidu
lui. (Gh. Susa) • SIBIU. Casa 
de cultură a sindicatelor din Me
diaș a găzduit în aceste zile cea 
de-a doua ediție a festivalului 
folcloric interjudețean „Pe Mu
reș și pe Tîrnave", la care au 
luat parte ansamblurile folclo

rice și formații de dansuri din 
județele Alba, Brașov, Harghita, 
Mureș și Sibiu. In programul 
manifestărilor a avut loc un 
simpozion, o paradă a por
tului popular și un spectacol- 
concurs de cîntece și dan
suri populare specifice boga
tei zone etnografice din această 
parte a Transilvaniei. (Nicolae 
Brujan) • CLUJ. La Casa mu
nicipală de cultură din Cluj-Na
poca, pe marginea unor comuni
cări prezentate de cadre didac
tice universitare, de specialiști,

au avut Ioc dezbateri pe teme 
ale dezvoltării surselor de ma
terii prime și energie în lumina 
proiectului de Directive ale Con
gresului al XII-lea al partidu
lui. Manifestarea a fost înche
iată cu un program artistic sus
ținut de formațiile de amatori 
ale acestei instituții de cultură. 
• La Galeria Asociației județene 
a artiștilor plastici amatori a 
avut loc vernisajul expoziției 
cercului de artă naivă, ai cărui 
autori sînt în majoritate lau
reat! ai Festivalului național

„CIntarea României". La consfă
tuirea ce a urmat au participat 
plasticieni amatori, critici de 
artă, artiști plastici profesioniști. 
La biblioteca filialei din Cluj- 
Napoca a Academiei s-a deschis 
o expoziție cu lucrările creato
rilor participant la simpozionul 
de creație-decor organizat in 
cinstea celui de-al XII-lea Con
gres al partidului de către Cen
trala industriei sticlei și cera
micii fine din cadrul Ministeru
lui Industriei Ușoare. (Al. Mu- 
reșan).

I
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CONFERINȚE Șl PLENARE ALE ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID, DE MASĂJI OBȘTEȘTI

„Vom depune strădanii susținute pentru a forma 
un tineret viguros și puternic, sportivi capabili 
să ridice tot mai sus gloria tricolorului românesc!“

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A TURCIEI

Excelenței Sale Domnului FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Turcia, am deosebita plăcere să 

vă adresez. în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului turc 
prieten progrese pe calea dezvoltării și prosperității.

îmi exprim convingerea că relațiile de bună vecinătate $1 prietenie, de 
colaborare fructuoasă dintre țările noastre vor continua să se extindă in 
interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, cooperării și securității in Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Luni s-au desfășurat tn Capitală 
lucrările plenarei Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, con
sacrate dezbaterii proiectelor docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
partidului.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășul Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul sportului 
și turismului, pre
ședintele Consi
liului Național 
pentru Educație 
Fizică și Sport.

In raport, în 
luările de cuvint 
și în rezoluția a- 
doptată de plena
ră a fost expri
mată deplina adeziune a sporti
vilor și intregului activ al miș
cării sportive față de proiectele do
cumentelor programatice ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R., față de 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru. Parii- 
cipanții au relevat contribuția 
hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și funda
mentarea acestor documente, care 
asigură înfăptuirea în continuare a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Dînd glas sentimentelor 
de stimă și fierbinte recunoștință 
pentr-' "itatea neobosită a secre
tarul... c ->1 al partidului dedicată 
prospa. ,?i patriei, creșterii bună
stării poporului, promovării păcii și

„Proiectele de documente ale Congresului
reflectă interesele supreme ale națiunii- 

și vom face totul pentru a le traduce in viață“
(Urmare din pag. I) 

deplină satisfacție propunerea reale
gerii dumneavoastră in funcția de 
secretar general al partidului.

Delegații la canXenință,. ex primind 
voința unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din of as — 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — se angajează față de con
ducerea. partidului1, față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
munci cu pasiune pentru a-și aduce 
o contribuție și mai mare la spo
rirea avuției naționale, la ridicarea 
României socialiste pe noi culmi da 
progres și civilizație.

Conferința organizației orășenești 
de partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din orașul Buziaș — se arată 
într-o altă telegramă — manifestin- 
du-și '^eziunea deplină față de 
proie JE documentelor celui de-al 
XII-k Jrtl'ongres, iși exprimă din 
toată inima, alături de întregul po
por, dorința fierbinte ca la marele 
forum al comuniștilor, dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Comuniștii organizației noastre,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Chemarea toamnei" 
la Sibiu

Cu prilejul deschiderii oficiale a e- 
diției de iarnă a „Daciadei", in pă
durea Dumbrava din Sibiu s-a des
fășurat cea de-a 7-a ediție a con
cursului de orientare de masă „Che
marea toamnei" — organizată de 
clubul de orientare de pe lingă Casa 
de cultură a sindicatelor din Sibiu 
și dotată cu Cupa energeticianului. 
Datorită excelentelor condiții asigu
rate de organizatori — la care o im
portantă contribuție și-au adus co
mitetul .municipal de partid; comi
tetul municipal U.T.C., organele și 
organizațiile de masă. Inspectoratul 
școlar județean — concursul a în
registrat un număr excepțional de 
participanți: 19 325 tineri și virstnici 
din 70 de școli și întreprinderi sibie- 
ne. Cu această ocazie a fost doborît 
recordul mondial neoficial — de 16 700 
participanți — înregistrat la con
cursul de orientare. „O-Ring“ din 
Suedia.

Din rezultatele concursului: locu
rile I pentru participare — școala 
generală nr. 4, liceul industrial nr. 3, 
unitățile cooperației meșteșugărești, 
școala generală nr. 9 (pentru parti
ciparea părinților elevilor). Locurile I 
pentru performanțe — școala gene
rală nr. 4, liceul industrial nr. 5. 
(Nicolae Brujan). 

securității tn lume, participant!) au 
subliniat că toți cei ce activează în 
domeniul educației. fizice și Sportu
lui susțin cu însuflețire propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, să fie 
reales la Congresul al XII-lea in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

în încheierea lucrărilor plenarei, 

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

participanțil au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune: Bilanțul 
din ultimii ani este o confirmare 
grăitoare a eficienței manifestate în 
întreaga mișcare sportivă prin tra
ducerea in viață a Programului de 
dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport pe perioada 1976—1980 
aprobat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., a prețioaselor 
indicații date de dumneavoastră, 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vă raportăm, cu acest 
prilej, că prin organizarea competi
ției sportive naționale „Daciada" 
s-au înregistrat realizări însemnate 
în extinderea caracterului de masă 
al educației fizice și sportului, la 
această competiție participînd anual 
circa o pătrime din populația țării.

alături de întregul nostru popor, știu 
că avîndu-vă pe dumneavoastră in 
fruntea partidului au certitudinea 
unor noi înfăptuiri, pe linia progre
sului și civilizației patriei. Sintem 
pe deplin conștienți că. datorită poli
ticii ^științifice a1 partidului și •sta
tului» nostru de repartizare rațio
nală a forțelor: de producție pe teri
toriul țării, • Buziașul va cunoaște 
profunde transformări, cu implicații 
deosebite in viața materială și spi
rituală a locuitorilor săi.

Animați de minunatul dumnea
voastră exemplu și exprimindu-vă 
devotamentul nostru nemărginit, vă 
asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea noastră de a 
ne îndeplini exemplar sarcinile ce 
ne revin, de a ne consacra întreaga 
putere de muncă, toată energia șl 
capacitatea transpunerii în viață a 
politicii partidului nostru drag.

Participanții la conferința organi
zației municipale de partid Lugoj — 
se arată in telegramă — dau glas 
deplinei adeziuni față de prevederile 
importantelor documente ale Congre
sului al XII-lea al partidului, care, 
prin direcțiile lor principale și orien
tările fundamentale, asigură înfăp

În cîteva rînduri
• Proba de dublu din cadrul tur

neului internațional feminin de tenis 
de la Oldsmar (Florida) s-a încheiat 
cu victoria cuplului Virginia Ruzici 
(România) — Anne Smith (S.U.A.), 
care a întrecut în finală cu 7—5. 4—6, 
7—5 perechea Betty Ann Stuart — 
Ilana Kloss.

In. finala probei de simplu. Evonne 
Goolagong a dispus cu 6—0. 6—3 de 
Virginia Wade, care a inlocuit-o pe 
Chris Evert-Lloyd, accidentată.

• După 12 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, tn turneul in
ternațional de șah de la Novi Sad 
conduce marele maestru român Flo
rin Gheorghiu cu 9,5 puncte, urmat 
de Gheller și Sveșnikov (U.R.S.S.) 
8,5 puncte, Gligorici șl Kurajita 
(Iugoslavia) 7 puncte etc. Rezultate 
ale partidelor întrerupte : Beliavski 
— Gligorici 1—0 ; Popovici — Knaak 
1—0 ; Browne — Beliavski remiză ; 
Bojkovici — Raikovici 1—0. în ziua 
de întrerupere. Florin Gheorghiu a 
dat un simultan la 30 de mese, obți- 
nind 24 de victorii și 6 remize. în 
ultima rundă, a 13-a, Fl. Gheorghiu, 
cu piesele negre, va juca in compa
nia lui Sveșnikov.

• Echipa de tenis Steaua Bucu
rești, avînd in componenta sa pe ju
cătorii D. Hărădău, M. Mirza, L. Ți

Sportivii noștri au obținut In acești 
ani noi victorii în competițiile inter
naționale de prestigiu. Sîntem insă 
conștienți că dispunem de posibili
tăți mult mai mari pentru ridicarea 
nivelului general ai sportului de 
masă și de performanță.

Participanții la plenară, exprimînd 
voința întregului activ al mișcării 
sportive, își manifestă hotărîrea fer

mă de a munci 
pentru transpune
rea in viată a in
dicațiilor dumnea
voastră. a sarcini
lor ce ne revin 
din documentele 
de partid, pen
tru îmbunătățirea 
substanțială și ri

dicarea la un nivel calitativ superior 
a întregii activități de educație fizică 
și sport, a sportului de masă si de 
performantă, pentru integrarea tot 
mai deplină a acestora în ansamblul 
muncii educative și creșterea apor
tului lor la dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane și întărirea 
sănătății poporului, de a acționa cu 
întreaga capacitate și răspundere ca 
la apropiatele jocuri olimpice din 
anul 1980 România să fie reprezen
tată cu cinste și demnitate.

Ne angajăm, în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul, fiecare la locurile 
noastre de muncă, pentru înfăptuirea 
obiectivelor ce vor fi aprobate de 
Congresul al XII-lea al partidului.

tuirea neabătută a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar generai, că 
oamenii muncii din Lugoj, in frunte 
cui comuniștii, mîndri de martie 
yldtorii obținute sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, încrezători în 
viitorul luminos al patriei, jalonat 
cu clarviziune în proiectele docu
mentelor. Congresului al XII-lea, nu 
vor precupeți nimic pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin. aducindu-și o contribuție 
sporită la înflorirea continuă a 
României socialiste.

Alăturindu-se sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și stimă pe 
care întregul nostru popor le nutreș
te față de dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, comu
niștii, toți oamenii muncii lugojeni 
susțin din toată inima propunerea 
ca dumneavoastră să fiți reales, la 
cel de-al XII-lea Congres, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, cea mai deplină garanție a 
mersului nostru victorios spre cul
mile civilizației socialiste și comu
niste.

ței, a efectuat un turneu in Republica 
Arabă Siriană. .

Cîteva din rezultatele mai impor
tante : D. Hărădău — H. Nassaer 
6—1, 6—2 ; M. Mirza — R. Hassan 
6—2, b—3 : L. Țiței — S. Murad 6—3, 
6—4.

• Astăzi și miercuri se desfășoară 
ultimele meciuri din cadrul primului 
tur al campionatului diviziei A la 
hochei pe gheață.

In Capitală, pe patinoarul artificial 
„23 August", de la ora 17, va avea 
loc, astăzi, derbiul dintre echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo. Re
vanșa acestei partide este programa
tă miercuri, de la ora 18, pe aceiași 
patinoar.

Pe patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc se vor disputa, in cuplaj, 
celelalte două întîlniri ale etapei : 
Unirea Si'. Gheorghe — Metalul Ră
dăuți și Sport Club Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați.

înaintea acestor partide, in clasa
ment conduce Steaua, cu 16 puncte, 
urmată de Dinamo cu 15 puncte.

• Tn turneul interzonal feminin 
de sah de la Alicante, dună 6 runde 
conduce Gurieli (U.R.S.S.) cu 6 punc
te. Gertrude Baumstark (România)*, 
care a remizat cu Ivanka (Ungaria), 
se află pe locul 7, cu 3 puncte.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Mi-a făcut o deosebită plăcere să primesc amabilul șl prietenescul mesaj 

pe care dumneavoastră mi l-ați transmis cu ocazia instalării mele în funcția 
de președinte al Republicii Federale Nigeria și a celei de-a XlX-a aniversări 
a independenței țării mele.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile cordiale care există 
in mod atît de fericit intre țările noastre și care au cunoscut o evoluție 
pozitivă vor continua să se întărească în anii următori. Nigeria, sub 
administrația mea, va face tot ce-i stă în putere pentru a promova cu o 
energie tot mai mare politica de pace, justiție socială și economică și 
demnitate umană în Africa și In Întreaga lume.

Primiți vă rog, Excelență, asigurările considerațiunii mele celei mal 
înalte.

ATHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria

Cronica
Luni s-au încheiat, la București, 

lucrările celei de-a patra sesiuni a 
Comisiei mixte româno-zambiene de 
cooperare economică și tehnică.

în aceeași zi, Aurel Lăpușcă, ad
junct al ministrului minelor, petrolu
lui și geologiei, președintele părții 
române în comisie, și Ben Kakoma, 
ministru de stat la Ministerul Finan
țelor, președintele părții zambiene în 
comisie, au semnat protocolul se
siunii, care prevede măsuri concrete 
privind realizarea acțiunilor de coo
perare în domeniile minier, indus
trial și agricol, precum și intensifi
carea schimburilor comerciale între 
cele două țâri.

Au participat Albert Nkanda Ka- 
lyati. ambasadorul Republicii Zambia 
în țara noastră, precum și membrii 
celor două delegații.

★
Delegația militară coreeană, condu

să de generalul-Iocotenent O Gîk 
Rial, șeful Marelui Stat Major al Ar
matei populare a R.P.D. Coreene, 
care s-a aflat în tara noastră în pe
rioada 23—28 octombrie, a vizitat 
unități și instituții de învățământ ale 
armatei, precum și obiective cultural- 
turistice din județele Prahova, Bra
șov și Argeș.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Turcia, ambasadorul acestei țâri 
la București. Nahit Ozgtir, a vorbit,

O NOUĂ CETATE ROMANĂ 
DESCOPERITĂ ÎN MOLDOVA

Cercetările arheologice întreprinse 
în acest an în cartierul Dunărea 
din Galați de' către specialiștii mu
zeului din localitate s-au soldat cu 
o descoperire extrem de valoroasă 
— o cetate romană din secolele 
II—III e.n., a doua de acest fel 
din Moldova. Despre însemnătatea 
descoperirii ne-a vorbit arheologul 
M. Brudiu, care a condus cercetă
rile efectuate aici.

— Este vorba despre o fortificație 
de pământ de dimensiuni mai miei, 
un „casteUum" de formă pătrată, 
avînd o suprafață de circa 1600 
de metri pătrați, apărată de valuri 
de pămînt și șanțuri adinei de 3,5 
metri și largi de 8 metri. Situată 
în apropiere de Șiret, cetatea a 
avut inițial rosturi militare, inte- 
grindu-se in sistemul de apărare 
roman de la Dunărea de Jos. Oda
tă cu ridicarea puternicului castru 
de piatră de la Bărboși (singură ce
tate romană cunoscută pînă acum 
in Moldova), cetatea de ia Galați a 
îndeplinit cu preponderență un rol 
economic, servind ca depozit pentru 
mărfurile aduse pe Dunăre din im
periu și transportate pe Șiret pînă 
departe în interiorul Moldovei. în
dreptățește această opinie un uriaș 
depozit de amfore descoperit aici,

tv
PROGRAMUL 1

S.Ofl Teleșcoală
lO'.O-O Film serial : ,,Dallas — Compania 

petrolieră Ewlng". Reluarea episo
dului 9

10.50 Telex
11,00 închiderea programului
16.00 Telex
1-6,05 Teleșcoală
16.40 Curs de limba engleză
17,00 Din țările socialiste
17,30 Almanah pionieresc
17.50 Căsuța poștală TV
18,15 Baschet masculin în „Cupa cupe

lor". steaua București — Eczacibasl 
Istanbul (repriza a Il-a). Transmi
siune directă de la sala Floreasca

18.50 100'1 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Tara întreagă întîmpină congresul 

partidului • La zi in agricultură 
• Toate forțele pentru îndepli
nirea exemplară a planului • Cu 
aceste cintece pășim... — program 
de cintece patriotice și revoluțio
nare • Ritmurile noastre. O emi
siune despre spiritul revoluționar 
în cercetarea științifică

20,05 Teatru TV : ,,Oamenii sînt lingă

COMPETENȚA CADRELOR
(Urmare din pag. I) 
ca această practică să pună probleme 
ce nu pot fi rezolvate fără solide cu
noștințe teoretice, ceea ce. dealtfel, 
corespunde cu cerințele stadiului ac
tual de dezvoltare pe plan interna
țional ai practicii productive. Aceasta 
cade, cum spuneam, in sarcina cadre
lor didactice și a studenților, 
dar, desigur, nu numai a lor, 
ci și a utilizatorilor cunoștințelor 
științifice in munca productivă. 
Trebuie să dispară ideea păgubitoa
re, care mai circulă destul printre 
ingineri, de exemplu, că în munca 
lor de concepție, de proiectare, de 
execuție sau de conducere a proce
selor productive nu au folosit nicio
dată cunoștințele de matematică, fi
zică sau chimie primite în cursul 
studiilor în institutele tehnice supe

zilei
duminică, la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

★
ț La Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din București a 
avut loc, luni seara, un spectacol de 
cintece și dansuri susținut de o for
mație artistică a studenților din Ban
gladesh care se pregătesc in institu
ții românești de învățămint superior.

La spectacol și-au dat concursul, de 
asemenea, actrițele Shabana si Oli
via, și actorul Bulbul, care întreprind 
o vizită in țara noastră cu prilejul 
Zilelor filmului din Bangladesh.

Au asistat Ion Găleteanu, secretar 
de stat la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, con
ducători ai unor instituții bucu
reștene de tnvățămînt superior, oa
meni de cultură și artă, studenți și 
elevi.

Au fost prezenți A. W. Shams-ul 
Alam, ambasadorul Republicii Popu
lare Bangladesh la București, șefi al 
unor misiuni diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Universitatea cultural-știlnțifică din 

București și-a inaugurat, luni, cursu
rile anului de învățămint 1979—1980.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de academicianul Remus Răduleț, 
rectorul universității,

(Agerpres)

în mai puțin. de o treime din su
prafața cetății dezvelită in cursul 
săpăturilor de pînă acum, fiind 
identificate circa 100 de asemenea 
recipiente.

Descoperirea cetății are o însem
nătate deosebită pentru istoria 
noastră veche. In primul rind, pen
tru că aduce noi și concludente 
mărturii asupra înfloritoarei vieți 
romane ee pulsa în sudul Moldovei, 
într-o zonă care a fost efectiv în
cadrată în imperiul roman încă de 
la începutul secolului al II-lea oda
tă cu cucerirea Daciei și păstrată 
pînă în preajma „retragerii aure- 
liene", Imperiul revenind apoi in 
aceste părți în secolul următor. în 
al doilea rînd, fiindcă aduce noi 
atestări ale strînselor legături din
tre lumea romană și teritoriile da
cice neinglobate in imperiu, ale pu
ternicei penetrații economice ro- 
rnane in Moldova (amfore db ge
nul celor descoperite in cetatea de 
la-Galați aui fost găsite in diverse 
locuri în Moldova, printre care 
cit Iar și în curtea casei în care s-a 
născut marele nostru George Enes- 
cu. deci departe în nord), factor 
important in procesul romanizării 
geto-dacilor.

Silviu ACHIM

oameni". Premieră pe țară. Sce
nariu pentru televiziune de Ion 
Băieșu. In distribuție : Florin 
Zamfirescu, Dan Condurache, Cos- 
tel Constantin, Dana Dogaru, Ște
fan Mihăilescu-Brăila, Mitică Po
pescu, Raluca Zamfirescu, Mihai 
Din vale, Constantin Cojocarii, 
Andreea Raicu, Ion Anestin. Re
gia artistică : Olimpia Arghir

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
36,00 Spectacolul lumii
16.25 Anunțuri și muzică
16,30 Bucuriile muzicii — Muzica șl 

dansul
17,15 Tot înainte !
17,40 Muzică populară
18,10 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
18.25 Film serial pentru copil : Peripe

țiile lui David Balfour. Reluarea 
episodului 4 (ultimul)

18.50 11M>1 de seri 
19,00 Telejurnal 
19,20 Muzică instrumentală
19.35 Viața economică a Capitalei 
20,05 Muzică de cameră
20.35 Moștenire pentru viitor — Ca mii 

Petrescu
21,05 Arii și duete din opereta
21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

rioare pe care le-au urmat. De aceea, 
Se impune ca integrarea practicii în 
pregătirea studenților să fie tot așa 
de firească precum cea a culturii ge
nerale minimale, către care aspiră 
orice om, și să fie tot atit de plăcută 
tineretului ca și sportul, turismul sau 
discoteca. '

Iată tot .atîtea argumente ca între
prinderile și centralele industria
le. întreprinderile comerciale, de 
turism, clinicile și spitalele, uni
tățile de transporturi și telecomuni
cații, consiliile unice agroindustriale 
etc., în strinsă colaborare cu institu
tele și facultățile, să participe la 
realizarea integrării practicii în pro
cesul instructiv-educativ, câ fapt spre 
care tineretul să se îndrepte cu am
biție, cu hărnicie și cu bucuria de 
a trăi.

La cea de-a 56-a aniversare a 
proclamării republicii, Turcia se 
înfățișează ca o țară intens preo
cupată de modernizarea economiei, 
de valorificarea propriilor resurse 
materiale și de forte de muncă, 
însemnele industrializării sînt pre
tutindeni vizibile, la Istanbul, An
kara sau Izmir, Turcia propunîn- 
du-și in continuare creșterea pro
ducției industriale. Fabrici cons
tructoare de mașini, întreprinderi 
dumice, de produse alimentare și 
textile creează noi locuri de mun
că. La rîndul său, agricultura 
unde mecanizarea, irigațiile și chi
mizarea cunosc o continuă extin
dere — asigură satisfacerea cerin
țelor proprii de consum, cu o gamă 
diversă de cereale, legume și fruc
te. Sectorul preponderent în econo
mia Turciei îl alcătuiesc serviciile 
publice, și în primul rînd comerțul, 
care asigură partea principală din 
produsul național global.

Situată pe două continente. Eu
ropa și Asia,— unite prin grandi
oasa construcție a podului de peste 
Bosfor — Turcia oferă vizitatoru
lui numeroase mărturii istorice, 
începînd cu Efesul, Troia. Perga- 
monul și continuînd apoi cu Vestitele 
palate Topkapî, Dolmabahci, Bei- 
lerbey ș.a., multe din ele păs- 
trînd mărturii ale vechilor legături 
dintre tara noastră și Turcia.

în convorbirile avute in aceste 
zile aici la Istanbul cu reprezen-

Vremea în luna noiembrie
Noiembrie se va prezenta ca o lună 

de toamnă, umedă, cu multe zile 
ploioase. Cantitățile de apă rezultate 
vor depăși valorile normale. Din punct 
de vedere termic va fl o lună puțin 
mai caldă decît normal.

Intre 1 și 6 noiembrie : In cea mal 
mare parte a țării cerul va fl mal mult 
noros șl vor cădea precipitații tempo
rare, sub formă de ploi și burniță. La 
munte și Izolat în nordul țării vor 
cădea lapoviță și ninsoare. Vintul va 
sufla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată pînă la tare, predominlnd din 
nord-est. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 4 și 6 grade, iar 
cele maxime între 5 șl 15 grade.

De la 7 la 12 noiembrie : vremea va 
fi în general umedă. Vor predomina 
zilele eu cer înnorat. Precipitațiile vor 
fi sub formă de ploi șl burniță, numai 
izolat, pentru scurt timp, și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat. Temperatura în scădere ușoa
ră. Minimele de la minus 4 la plus 6, 
iar maximele între 2 șl 12 grade.

In perioada 13—18 noiembrie : vre
mea se va încălzi ușor, dar se va men
ține în general umedă, cu cer mal mult 
acoperit. La munte și izolat în zona 
deluroasă precipitațiile vor fl șl sub 
formă .de lapoviță șl ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat., cu intensificări, tn 
unele zile, pînă la tete (45—50 km/oră), 
predominlnd din sectorul estic. Tempe
raturile minime de la minus 3 la plus 
7 grade, maximele între 6—14 grade. 
Ceață dimineața șl seara.

între 19—25 noiembrie : vreme în ge
neral închisă, cu ploi șl burniță in 
cea mai mare parte a țării. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări pînă la
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DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
Măsuri 

pentru întărirea siguranței 
în sezonul rece

în aceste zile, din cauza ploii sau 
a ceții apare mîzga, iar cînd tempe
ratura scade se formează polei. Prin
cipalul fenomen care trebuie combă
tut în astfel de împrejurări este de
rapajul. Combaterea derapajului, este 
posibilă numai printr-o adaptare per
manentă a vitezei la condițiile de loc 
și timp. După cum se știe, Regula
mentul de circulație prevede obligația 
conducătorilor de autovehicule să 
reducă viteza pînă la limita evitării 
oricărui pericol în curbe periculoase 
sau lipsite de vizibilitate, pe timp de 
ceață, ploi torențiale, ninsori abun
dente, pe drumuri cu denivelări și pe 
cele cu polei sau zăpadă.

Majoritatea celor ce conduc auto
vehicule înțeleg să respecte aceste 
prevederi regulamentare. Din păcate, 
unii procedează contrar legii. In ziua 
de 24 octombrie, în jurul orei 18.00, 
Varga lozsef se deplasa cu autoturis
mul l-CV-5 300 pe o vreme ploioasă 
prin orașul Tg. Secuiesc. Suprafața 
carosabilă era umedă și pe alocuri 
acoperită cu mîzgă. La un moment 
dat, intr-un sector unde exista mîzgă, 
șoferul a apăsat violent pedala frî-

Modificări în mersul unor trenuri
După cum precizează Direcția regio

nală C.F.R. București, din cauza unor 
lucrări tehnice care se desfășoară pe 
linia București — Ploiești, pentru ziua 
de 2 noiembrie a.c. graficul de circu
lație al unor trenuri de modifică' astfel :

— Nu vor circula pe distanța Bucu
rești — Ploiești și, retur, folosind ca 
stație de plecare sau sosire gările Plo
iești Vest (pentru Ardeal) sau Ploiești 
Sud (pentru Moldova), următoarele tre
nuri. : personalele 3051 București — 
Cluj-Napoca, 6001 București — Iași, 
cursa 5315 București — Ploiești, accele
ratele 221 București. — Timișoara și 331 
București — Brașov, trenurile perso
nale 5006 Ciceu —- București. 4096 Baia 
Mare — București și 4002 Satu Mare — 
București.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

tanți ai vieții economice șl sociale 
din Turcia, am reținut aprecierile 
și stima deosebită de care se bucu
ră poporul nostru, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vizitele șl contactele la 
cel mai înalt nivel între conducă
torii României și Turciei au des
chis noi perspective relațiilor bila
terale, acțiunile convenite avînd 
drept scop, așa cum sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu o- 
cazia vizitei din vara acestui an in 
Turcia, progresul economic al 
ambelor țări, transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, bunei 
vecinătăți, încrederii și colaborării 
reciproc avantajoase.

în ultimii cinci ani, schimburile 
economice dintre România și Tur
cia au crescut de aproape șase ori, 
specialiștii români aducînd o con
tribuție importantă la materializa
rea programelor de dezvoltare a 
țării prietene.

Ca țări balcanice, România și 
Turcia dispun de condiții prielnice 
pentru extinderea în' continuare a 
schimburilor reciproce. Fără îndo
ială că această conlucrare contri
buie la dezvoltarea relațiilor de co
laborare și bună vecinătate intre 
țările din Balcani, în interesul 
cauzei păcii și prieteniei In aceas
tă zonă, a edificării securității în 
Europa și în întreaga lume.

Mihai IONESCU

tare, în unele zile, mal ales în sudul 
și estul țării, predominlnd din sectorul 
estic. Temperaturile minime vor fl în
tre minus 2 și plus 6 grade. Iar maxi
mele între 5—15 grade.

în ultimele rinei zile ale lunii vre
mea în curs de răcire, îndeosebi în 
zonele din nordul țării. Cerul va fl 
mai mult noros, vor cădea precîpifețiî 
mai ales sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla moderat, cu Intensificări da 
scurtă durată din nord-est. Tempera
turile minime de la minus 3 la plus 
7 grade, iar cele maxime între 2—12 
grade, local mai ridicate. Ceată locală 
dimineața și seara.

(Agerpres) 
♦

Timpul probabil pentru zilele de 31 
octombrie, 1 și 2 noiembrie. In țară 1 
Vremea va fi în general umedă. Ce
rul va fl mai mult acoperit la început, 
apoi va deveni schimbător. Vor cădea 
precipitații mal ales sub formă de 
ploaie. Pe alocuri cantitățile de apă 
căzute vor depăși 25 de litri pe metru 
pătrat în 24 de ore. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări din estul șl 
nordul țării. La munte și izolat în Mol
dova ninsoarea va, fi, viscolită. Tempe
ratura' vă continua" sa crească la ’ în-' 
cdputul intervalului, apoi va scădea 
ușor. Minimele ?vof .fi cuprinse intre 
minus 2 și plus 8 grade, mal coborite 
în estul Transilvaniei, iar cele maxima 
între 3 și 13 grade. In București : Vre
mea va fl în general umedă, cu cerul 
mai mult acoperit. Temporar va ploua. 
Vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată din sectorul nord-estie. 
Temperatura va continua să crească la 
inefeput, apoi va scădea din nou.

nei de serviciu, autoturismul a în
ceput să derapeze și s-a deplasat pe 
celălalt sens de mers, lovindu-se pu
ternic de un alt autoturism (l-CV-783) 
care circula corect. In urma coliziu
nii, două persoane au fost grav acci
dentate.

în fiecare zi, aproape 3—4 acciden
te grave se produc pe fondul neres- 
peatării vitezei legale și neadaptărlî 
sale la situațiile concrete. De aici, re
comandarea să se circule în limitele 
unor viteze economicoase care asi
gură atit consumul rațional de car
buranți, cit și menținerea permanentă 
a controlului asupra autovehiculului 
și oprirea lui fără frinări violente. In 
felul acesta se previne risipa de com
bustibil, deraparea, lovirea altor 
autovehicule.

Pe timp de ceață, în zorii zilei, in 
amurg și în orice alte împrejurări 
cînd se reduce vizibilitatea, se reco
mandă aprinderea luminilor de po
ziție și faza de întîlnire a farurilor, 
rularea cu viteză redusă. în acest fel, 
autovehiculul poate fi remarcat cu 
ușurință de către ceilalți conducători 
de vehicule. Se impune asigurarea 
funcționării ștergătoarelor de parbriz, 
a instalației de dezaburire, iar în ca
zul înghețării geamurilor, curățirea 
lor de îndată.

In aceeași zi, personalul 5005 Bucu
rești — Ciceu, acceleratul 5008 Vadul Și
retului — București și trenurile rapida 
51 București — Vadul Șiretului și 32 
Episcopia Bihorului — București nu vor 
circula pe distanța București — Mără- 
șești, fiind deviate pe ruta Urzjceni — 
București.

Trenurile accelerate 531/532 Bucu
rești — Bacău și retur sînt anulate, iar 
rapidul 35 București — Cluj-Napoca va 
pleca din stația București Nord la ora 
14.50, în loc de 13,15.

Din cauza acelorași lucrări, trenurile 
rapide 66 Iași — București și 24 Curtici — 
București, ca și acceleratul 524 Sucea
va — București vor sosi in stația Bucu
rești Nord cu întîrziere.

(Agerpres)

• UNDA ANTIZGO-
- MOT. Zgomotul, se știe, se 

propagă sub forma unor unde 
care comprimă și destind suc
cesiv aerul. De aici ideea unor 
cercetători britanici de emitere 
a unei unde antizgomot de ș- 
ceeași frecventă și amplitudine 
ca și a undelor obișnuite, dar 
defazată. Cu alte cuvinte, unda 
antizgomot comprimă aerul a- 
colo unde unda de zgomot îl 
destinde și destinde aerul unde 
aceasta îl comprimă, cele două 
unde anihilîhdu-se, astfel, re
ciproc. Practic, procesul se rea
lizează cu ajutorul unui compu
ter in miniatură, care analizea
ză unda sonoră și. in funcție de 
această analiză. declanșează 
unda antizgomot. Rezultatul 

‘ primelor experiențe efectuate

în cabinele de pilotaj ale avioa
nelor cu reacție, unde zgomotul 
este foarte puternic, sînt mai 
mult decit încurajatoare.

• A SCRIE CU... 
OCHII. Pentru persoanele 
handicapate care nu pot folosi 
membrele superioare, in Au
stralia a fost pus la punct 
un aparat electronic, care poate 
scrie cu ajutorul... ochilor. In
tr-adevăr, intre partea din 
față și cea din fund a glo
bului ocular există o diferență 
de potențial electric, care poate 
fi sesizată cu ajutorul unor e- 
lectrozi. Cînd ochii se mișcă, ei 
dau naștere unor impulsuri pe 
cane electrozii le transmit la 
rindul lor unui „creion electro

nic" : acesta trasează literele pe 
ecran, in conformitate cu miș
cările ochilor. Specialiștii afir
mă că cei în cauză pot învăța, 
după un timp de exercițiu, să 
„soiie" cu ochii.

• SCENELE DE VIO
LENȚĂ INTERZISE LA TE
LEVIZIUNEA BRITANICĂ. 
Potrivit unui cod de conduită 
introdus la televiziunea britani
că, scenele de violență vor fi 
interzise in toate producțiie stu
diourilor TV ale rețelei de stat 
B.B.C. In mod deosebit, progra
mele destinate copiilor vor tre
bui să evite asemenea scene care 
ar putea constitui subiecte de 
imitație, pentru copii. Noul cod 
este rezultatul unui curent tot

baraj care vor contribui la re
gularizarea cursului străvechiu
lui fluviu.

mai puternic de opinie care s-a 
făcut simțit in ultimul timp in 
Anglia, ca și in alte țări occi
dentale, în vederea excluderii 
violenței de pe micul ecran.

• UN NOU ADEPT 
AL SISTEMULUI METRIC 
este Columbia, unde autoritățile 
au anunțat recent intenția de a 
renunța la sistemul englez de 
măsurători, folosit pînă acum. 
Totodată, Ia Bogota s-g dispus, 
pentru prima oară în istoria a- 
cestei țări, efectuarea unui stu
diu a'ntropometric al populației

columbiene — bineînțeles utili- 
zindu-se unitățile de măsură ala 
sistemului metric.

• „PROGRAMUL 
VISTULA". Programul de re
gularizare și i modernizare a 
cursului apelor Vistulei se 
află in al doilea an de 
aplicare. Fiind vorba de uni
cate,, realizarea fiecărei insta
lații hidraulice este verificată 
în prealabil in condiții de labo
rator. In fotografia alăturată : 
hidrologi varșovieni efectuînd 
primele probe ale machetelor 
unul lac de acumulare și unui

• MARATONUL 
NEW YORKULUIs a bucu- 
rat și tn acest an'de o largă au
dientă în rîndul amatorilor a- 
cestei dificile discipline sporti
ve. Au luat startul 11 553 de 
participanți, dlntre care 1829 
femei. Traseul, în lungime de 
42,2 km, parcurge, începînd din 
Staten Island și pînă în Parcul 
Central, toate cele cinci mari 
cartiere ale orașului. Cel mai 
tânăr alergător a fost în virstâ 
de 9 ani, cel mai bătrîn — de 
80. Ciștigătorul acestei curse a 
rezistentei și voinței a fost a- 
mericanul Bill Rogers din Bos
ton, considerat unul din favori- 
ții probei la Jocurile olimpice 
de la Moscova.

• CĂRȚILE ANULUI 
2 000. Ultimul' număr al re
vistei franceze de specialitate 
„Lire" publică o anchetă avînd 
ca temă cartea în anul 2 000. 
Ancheta se ocupă pe larg de 
tehnicile editoriale noi, între 
care sînt menționate punerea la 
punct a unui sistem rapid de 
lectură optică a manuscriselor, 
computerizarea sistemelor de 
imprimare, introducerea unor 
mașini și instalații de mare pro
ductivitate care, în decurs de o 
oră, vor putea executa toate o- 
perațiile de tipărire a unui nu
măr de 700 000 de exemplare, 
începînd cu imprimarea și ter- 
minînd cu broșarea.



Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

cotidianului sudanez „Al-Sahafa“

In pregătirea celui de-al VUI-lea 
Congres al P.M.U.P.

CUrmare din pag. 1)

apreciem că mișcarea tarilor neali
niate are o importantă tot mai mare 
în viata internațională. în înfăptuirea 
unei politici care să ducă la depă
șirea împărțirii lumii in blocuri mili
tare. la întărirea încrederii, la reali
zarea unor relații democratice. baza
te pe principiile egalității și respec
tului reciproc, precum și în . soluțio
narea problemelor subdezvoltării si 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, in dezvoltarea unor 
relații democratice între toate statele 
lumii.

Întrebare : în perioada 
cinci președintele Nimeiri a de
ținut președinția Organizației 
Unității Africane, președintele 
Franței a sugerat inițierea unui 
dialog arabo-africano-european. 
Ce părere are Excelenta Voas
tră , în legătură cu perspectivei» 
reale ale unui asemenea dialog, 
în legătură cu posibilitățile pe 
care el le-ar oferi pentru- stabi
lirea unor noi punți de conlu
crare intre țările acestor zone și 
rezolvarea problemelor care con
fruntă omenirea zilelor noastre!

RĂSPUNS : După cum este cu
noscut, între țările arabe, africane și 
europene există relații foarte largi. 
In acest cadru, aș dori să menționez 
faptul că România ' socialistă între
ține bune raporturi de colaborare cu 
țările arabe, cu țările africane, atit 
pe plan economic, științific, cultural, 
in domeniul cooperării in producție, 
cit și pe planul, mai larg, al politicii 
internaționale, al luptei pentru în
făptuirea unei lumi mai drepte și 
mai bune. De aceea, am apreciat, și 
apreciem că inițiativa în direcția 
unui dialog mai activ intre țările 
arabe, africane și europene consti
tuie un factor important, care poa
te ajuta într-o măsură însemnată 
la depășirea unor stări de încor
dare, la lichidarea unor raporturi 
vechi, caracterizate prin amestec 
din .partea unor țări europene in 
afacerile altor țări. îndeosebi afri
cane, la așezarea relațiilor dintre 
toate aceste țări pe o bază nouă, de 
deplină egalitate și respect reciproc, 
precum și la lichidarea intervenției 
militare, sub orice formă, intre țările 
africane. Totodată, ea poate con
tribui la extinderea unor relații care 
să faciliteze dezvoltarea economico 
socială a țărilor arabe și africane.

Pentru o reprezentare mai 
buna în Secretariatul O.N.U. 
a țârilor „lumii a treia" 
Intervenția reprezentantului român 
in Comitetul pentru probleme admi
nistrative și bugetare al Adunării 

Generale
NAȚIUNILE UNITE 29 — Trimisul 

Agerpres transmite : în Comitetul 
pentru probleme administrative și 
bugetare al Adunării Generale, unde 
au inceput dezbaterile asupra poli
ticii de recrutare a personalului 
Secretariatului O.N.U.. a luat cuvin- 
tul reprezentantul român, care a re
levat importanta pe care țara noastră 
o acordă îmbunătățirii actualei com
poziții a Secretariatului O.N.U.. eli
minării dezechilibrului ce persist^ in 
reprezentarea diferitelor țări, atit 
numeric, cit și in ceea ce privește 
calitatea posturilor deținute.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru o 
continuă îmbunătățire a prezenței 
reprezentanților țărilor in curs de 
dezvoltare in posturile de conducere 
din Secretariatul O.N.U., pentru eli
minarea tendinței de a se crea 
obstacole in calea asigurării unei 
repartiții geografice .echitabile și in 
ce privește recrutarea personalului
O.N.U. 

întărirea independenței lor, colabo
rarea reciproc avantajoasă.- Aceasta 
ar avea o mare importanță și pen
tru politica generală de destindere 
și de pace.

ÎNTREBARE : Care este pozi
ția României privind soluțio
narea conflictului din Orientul 
Apropiat ? Ce credeți că trebuie 
făcut in continuare pentru in
staurarea unei păci juste și du
rabile in zonă ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat .întotdeauna pent™ o soluționare 
globală, politică, , a conflictului din 

-Orientul Apropiat. Noi am pornit si 
poîtiim de la faptul că orice război, 
orice conflict in această zonă — ca 
dealtfel in orice parte a lumii — nu 
face decît să înrăutățească condițiile 
de viață și de muncă ale fiecărui 
popor și’ desigur, să agraveze situa
ția internațională.

în actualele împrejurări, conside
răm că este necesar să se intensifice 
eforturile pentru o soluție globală, 
care să ducă la retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate in 1967 
și, îndeosebi, la rezolvarea problemei 
poporului palestinian pe baza dreptu
lui la autodeterminare, inclusiv prin 
constituirea unui stat propriu, inde
pendent. Dealtfel, este cunoscut că 
România a fost printre primele țări 
care s-au pronunțat, cu multi ani în 
urmă, pentru "realizarea unui stat 
palestinian independent. Aceasta re
prezintă o condiție esențială a asi
gurării unei vieți demne, libere, su
verane a poporului palestinian, care 
a avut atit de mult de suferit. A- 
preciem că astăzi această perspec
tivă se poate realiza și tre
buie făcut totul în direcția aceasta, 
în acest sco.p, considerăm că ar tre
bui acționat pe de o parte în direc
ția întăririi unității și solidarității 
țărilor arabe, iar pe de altă parte pen
tru intensificarea acțiunilor pe plan 
internațional spre a determina Israe
lul să respecte rezoluțiile Consiliului 
de Securitate și ale Adunării Gene
rale a O.N.U. de a se, retrage din te
ritoriile ocupate. Apreciem că. în ac
tualele împrejurări, ar avea o mare 
însemnătate realizarea unei confe
rințe internaționale, cu participarea 
activă a Organizației Națiunilor Uni
te. la care să ia parte toate țările im
plicate în conflictul din Orientul Mij
lociu, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și cei 
doi copreședinți ai Conferinței de la 
Geneva pentru Orientul Mijlociu —

ORIENTUL MIJLOCIU
Declarații în legătură

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Luind cuvântul in Adunarea Gene
rală a O.N.U., cancelarul federal al 
Austriei. Bruno Kreisky, a declarat 
că problema palestiniană nu va pu
tea fi soluționată fără recunoașterea 
deplină a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. , „Sint pe deplin 
convins. a spus el, că majoritatea 
guvernelor, dacă nu toate, vor recu
noaște îp cele din urmă O.E.P., ca 
reprezentant al palestinienilor".

într-un interviu acordat revistei 
..Time", fostul minfet™ israelian de 
externe. Moshe Dayan, a declarat, 
referitor la problema teritoriilor ocu
pate, că Israelul „ar trebui să în
ceapă prin a oferi mult", și anume 
„prin a-și retrage administrația mi
litară chiar ddcă nu Obține nimic în 
schimb" — transmite agenția U.P.I. 
Apirecilnd că palestinienii doresc pa
cea. Dayan a accentuat că „aproxi
mativ 90 la sută din ceea ce suge
rează el ar putea fi făcut in mod 
unilateral". Fostul ministru de ex
terne a lăsat să se înțeleagă că se 
pronunță pentru revenirea la fron
tierele pe care Israelul le avea 
înainte de războiul din 1967.

Ministrul de interne al Israelului. 
Yossef Burg, a declarat * ziariștilor 

Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
iar dacă va apare necesar, si alte 
state. Independent, de forma care se 
va găsi, noi considerăm că trebuie fă
cut totul pentru a se. ajunge la tra
tative pentru o soluție globală care 
să asigure o pace trainică, indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
teritorială a tuturor statelor din zonă. 
Aceasta corespunde necesităților tu
turor statelor din Orientul Mijlociu, 
precum și cauzei, păcii, colaborării și 
destinderii internaționale.

ÎNTREBARE : Colaborarea și 
prietenia româno-sudan&ză în
registrează progrese sub con
ducerea înțeleaptă ~a Excelenței 
Voastre și a Excelenței Sale, 
președintele Nimeiri.. Cum ve
deți viitorul cooperării și prie
teniei dintre cele două țări ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
cu multă satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor dintre România și Su
dan. în acest sens, un rol important 
au avut contactele si schimburile 
de delegații la diferite niveluri și, 
desigur, vizita președintelui Româ
niei în Sudan, qit și a președintelui 
Sudanului in România. îmi amintesc 
cu multă plăcere de vizita din pri
măvara acestui an în Sudan, de in- 
tîlnirile si convorbirile cu președin
tele Nimeiri. care au dus la identifi
carea de noi posibilități pentru ex
tinderea .colaborării și cooperării eco
nomice, tehnico-științifice, culturale 
dintre țările noastre, precum și a 
conlucrării ne plan Internațional. Ți- 
nind seama de înțelegerile și acordu
rile realizate, de preocupările Româ
niei și Sudanului privințl dezvol
tarea lor economico-sociala, de poli
tica de independentă și pace pe care 
ele o promovează, consider că sint 
perspective minunate pentru ■ inten
sificarea colaborării româno-sudane- 
ze. îndeosebi pentru cooperarea in 
producție in diferite domenii, cit și 
pentru o conlucrare mai strînsă pe 
arena internațională. în vederea spo
ririi contribuției ielor două tari ale 
noastre la soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane, in 
interesul independenței, progresului 
și destinderii. Consider că dezvoltarea 
colaborării româno-sudaneze cores
punde intereselor .vitale ale celor 
două popoare, cauzei colaborării și 
păcii in întreaga lume.

Doresc să adresez pe această cale 
un salut călduros poporului prieten 
sudanez și urarea de prosperitate, 
bunăstare și fericire.

cu problema palestiniană
israelienl la Londra că Israelul ar 
putea să-și modifice atitudinea față 
de O.E.P., „in anumite cdndiții". Cu 
toate că ministrul nu a precizat dacă 
schimbarea de atitudine din partea 
Israelului ar putea să ajungă pină la 
recunoașterea O.E.P. sau la nego
cieri cu organizația palestiniană, ob
servatorii subliniază că este pentru 
prima dată cînd un membru al gu
vernului Begin se exprimă în acest 
mod.

Rezultatele intîlnirii tripartite de 
la Londi;a sint minime, dar faptul că 
impasul a fost evitat justifică opti
mismul negociatorilor, se consideră 
la Tel Aviv după convorbirile primu
lui ministru egiptean,. M. Khalil, 
cu ministrul israeliap de interne, 
Y. Burg, și ambasadorul american, 
R. Strâitss.

BAGDAD. — Președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, 
și-a Încheiat luni vizita de trei zile 
efectuată in Irak. La Bagdad, el a 
avut convorbiri cu președintele țării- 
gazdă. Saddam Hussein, asupra ulti
melor evoluții a’.e situației din Orien
tul Mijlociu, a aspectelor legate, de 
problema palestiniană.

„România realizează ample programe 
de dezvoltare economică"

Un articol din ziarul grec „Kathimerini"
ATENA 29 (Agerpres). — Cotidi

anul „Kathimerini" a publicat un ar
ticol consacrat României, în care, re- 
levînd pregătirile ce se fac pentru 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
subliniază că proiectele program care 
vor fi dezbătute la apropiatul Con
gres al P.C.R. prevăd ritmurile înalte 
în care se va dezvolta industria ro
mânească în perioada 1981—1985, că 
unele ramuri,- cum ar fi industria 
constructoare de mașini și industria 
chimică, se vor dezvolta in ritmuri și 
mai înalte. Totodată — scrie ziarul 
grec — o atenție, deosebită se acordă 
industriei ușoare și alimentare.

Ziarul prezintă, pe trei coloane. 
j măsurile ce se vor lua în tară noastră

BRUXELLES

încheierea forumului opiniei publice europene 

pentru dezarmare și securitate
BRUXELLES 29 (Corespondență 

de la R. Bogdan). — Duminică și-a 
încheiat lucrările forumul european 
al, reprezentanților' ’ opiniei publice 
pentru dezarmare și securitate. Orga
nizate in cadrul Săptămînii mondiale 
pentru dezarmare, dezbaterile au scos 
în evidență necesitatea ' aprofundării 
destinderii prin măsuri de dezar
mare. a-rătîndu-se că acestea din urmă 
au devenit in prezent o problemă- 
cheie a securității nu numai in Eu
ropa. ci in întreaga lume. în acest 
context, a fost subliniat imperativul 
realizării unor măsuri de dezanga
jare militară în Europa, al pregătirii 
temeinice a reuniunii de anul viitor 
de la Madrid.

Cu mult interes au fost urmărite 
de către cei prezent! poziția țârii

Evenimentele din Coreea de Sud

„Sfirșitul unui dictator:"
Vn comentariu al ziarului „Notlom Sinnuin"

PHENIAN. — Sub titlul „Sfirșitul 
unui dictator", ziarul „Nodom Sin- 
mun“, organ al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, publică un comen
tariu asupra recentelor evenimente 
singeroase de la Seul, în care se arată, 
printre altele: „Asasinarea lui Pak 
Cijan Hi este o reflectare a crizei po
litice și a haosului social care domnesc 
în întreaga Coree de Sud. In ultimul 
timp, lupta tot mai intensă pentru 
democrație, pentru existentă in care 
sint angrenate toate păturile sociale 
a luat prin surprindere guvernul ma
rionetă de la Seul, agravindu-i con
tradicțiile interne. Asasinarea lui 
Pale Cijan Hi dovedește cit de seri
oasă g fp.Șț această criză politică și 
socială, faptul că un trădător care

La reuniunea ministerială a „celor nouă“

de la Luxemburg

Continuă controversele asupra politicii 
comune în domeniul pescuitului

LUXEMBURG 29 (Agerpres)..— 
Miniștrii agriculturii și pescuitului 
din țările membre ale C.E.E. au in
ceput luni la Luxemburg o reuțiiune 
de două zile consacrată examinării 
unor probleme controversate. între 
acestea, un loc important il ocupă 
problema politicii comunitare în do
meniul pescuitului, domeniu in care, 
în ultima vkeme, s-au manifestat se
rioase disensiuni între Marea Brita
nic și alte tari membre ale C.E.E.. 
în special Franța si Danemarca, a- 
fectate de măsurile unilaterale bri
tanice de conservare a • resurselor 
piscicole.

Agenția. France Presse relevă că 
la sfirșitul primei ședințe, miniștrii 
nu au reușit sa adopte decizii nici 

In vederea dezvoltării sale multila
terale in perioada 1981—1985, cit și 
direcțiile principale de dezvoltare 
pină in anul 2000. în încheierea arti
colului se subliniază : „Toate aceste 
probleme mobilizează astăzi gindirea 
românilor, care au pus în mișcare 
întregul potential tehnico-științific, 
in vederea unei examinări exhausti
ve a acestor probleme, sub toate as
pectele și cu toate implicațiile. Ei nu
tresc deplina convingere că le vor 
soluționa. înaintînd spre aceste obiec
tive. românii promovează. în același 
timp.' cooperarea, internațională, in
clusiv în domeniul energiei, care este 
una dintre cele mai acute probleme 
ale omenirii".

noastre și propunerile concrete 
avansate de către România in legă
tură eu problemele aflate în dezba
tere. Este semnificativ că. in cuvin- 
tul introductiv la dezbaterea consa
crată corelației dintre dezarmare și 
dezvoltare, raportorul belgian a evo
cat concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această problemă, ci
tind aprecierile șefului statului ro
mân referitoare la efectele deosebit 
de pozitive pe care le-ar avea pen
tru progresul popoarelor transfera
rea spre domeniile dezvoltării eco
nomice și sociale a unor fonduri 
destinate pină acum înarmărilor.1

în cadrul lucrărilor a fost subli
niat rolul sporit ce revine opiniei 
publice in soluționarea problemelor 
dezbătute.

înșeală națiunea și se angajează ih 
acțiuni necinstita nu poate avea alt 
sfirșit. Pak Cijan Hi .a proclamat 
anticomunismul drept «politică de 
stat-, a anihilat cu , virful baionetei 
pe cei care aspirau la reuhifi- 
carea națională, a desființat și a scos 
in afara legii toate partidele patrio
tice și organizațiile democratice.

Este pufin probabil, continuă zia
rul, că recentele evoluții ar putea 
curma haosul și tulburările din Co
reea de Sud atit timp cit actuala 
clică conducătoare va rămine la pu
tere. Evenimentele arată că este ne
cesar să se pună capăt regimului fas
cist din Coreea de Sud. că se impune 
democratizarea întregii societăți sud- 
coreene".

in ce privește elaborarea unei poli
tici comune in domeniul pescuitului, 
nici in problema „războiului langus
telor" in care sint angajate Franța și 
Marea Britanic.

în intervenția sa, ministrul brita
nic, Peter Walker.. a declarat că 
țara sa nu va renunța la diferitele 
măsuri de protecție a resurselor sale 
piscicole, măsuri care, a spus el, 

...sini fundamentate științific".
La ritmul său. șeful delegației 

francezei Joel Le Theule, a subli
niat că" .‘.războiul langustelor consti
tuie o problemă gravă și urgentă", 
cane „compromite incontestabil șan
sele de succes ale adoptării unei po
litici comune in domeniul pescuitu- 

1 lui".

VARȘOVIA 29 (Agerpres). - La 
Varșovia au fost date publicității 
Tezele Comitetului Central . al 
P.M.U.P. „Pentru dezvoltarea conti
nuă a Poloniei socialiste, pentru 
bunăstarea poporului polonez", care 
vor fi supuse. aprobării Congresului 
al VIII-lea al partidului. Relevind 
realizările obținute în dezvoltarea si 
modernizarea economiei poloneze, în 
creșterea nivelului 3e trai al poporu
lui, tezele subliniază că aceste reali
zări au fost posibile datorită accele
rării. în acest deceniu, a ritmurilor 
de dezvoltare a economiei naționale. 
Astfel. în perioada anilor ’70. produc
ția industrială â tării a crescut de 
aproape 2.3 ori. iar producția agrico
lă cu aproximativ 30 la sută.

Tezele subliniază eforturile făcute 
de economia poloneză pentru reali
zarea unui plan amplu de investiții 
si necesitatea continuării dezvoltării

FIILE DE PRESĂ
pe scurt

I PUTERNICE ACȚIUNI DE PROTEST ÎMPOTRIVA ATENTATELOR TE
RORISTE ÎN SPANIA. La chemarea principalelor centrale sindicale spa- 

I niole — Comisiile muncitorești și Uniunea generală a muncitorilor din 
I Spania — în Țara Bascilor a fost declanșată, luni, o grevă generală, în 

semn de protest față de asasinarea, la sfirșitul săptăminii trecute, a mi- 
! litantului socialist German Gonzalez Lopez de către extremiști, membri 
I ai organizației separatiste basce E.T.A.

APEL AL F.S.M. Cu prilejul Săp
tăminii Națiunilor Unite pentru 
dezarmare. Federația Sindicală 
Mondială a adresat sindicatelor și 
oamenilor muncii din întreaga lume 
apelul de a organiza o campanie 
largă pentru incetarea cursei înar
mărilor.

COOPERAREA ȘTIINȚIFICA 
CHINO-ITALIANA. O delegație a 
Comitetului național pentru energia 
nucleară (C.N.E.N.) din Italia și-a 
incheiat vizita în China, unde a ana
lizat, împreună cu organele de re
sort chineze, posibilitățile unei 
„cooperări științifice și tehnologice 
concrete pentru aplicarea in scopuri 
pașnice a energiei nucleare".

ATENTAT. La New York, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, per
soane neidentificate au făcut să ex
plodeze o bombă de plastic in fața 
clădirii Reprezentanței permanente 
a Cubei la O.N.U. Clădirea misiunii 
a suferit daune materiale conside-
rabile. Nu sint victime.

REUNIUNEA U.S.A. în capitala boliviana. La Paz, continuă lucrările 
sesiunii Adunării generale a Organizației Statelor Americane (O.S.A.). 
Prima săptămînă a lucrărilor a fost marcată de condamnarea de către 
participant a cursei înarmărilor, de formularea dezideratului restructurării 
relațiilor dintre S.U.A. și țările latino-americane, precum și a celui privind 
reglementarea pe cale pașnică a diferendelor dintre statele membre ale 
organizației.

MANEVRE COMUNE HISPANO- 
’ AMERICANE. Unități ale armatei 
I spaniole și ale Comandamentului 

militar al Statelor Unite in Europa 
I vor participa, in perioada 1—10 no

iembrie, Ia manevre militare co
mune denumite „Crisex—79", în 

I sud-estul Peninsulei Iberice, a 
anunțat cotidianul „El Pais".

CATASTROFA MINIERA. In 
I urma unui incendiu, 143 de mineri 

sud-coreeni au fost blocați într-o 
mină de cărbune de la Moon 

i Gyong (la 150 km de Seul). Dintre 
J aceștia. 42 și-au pierdut viața.

O DECLARAȚIE A CONDUCE- 
I RII P. C. DIN NORVEGIA arată 

că planurile privind amplasarea pe 
teritoriul Europei occidentale a 

| unor noi sisteme de arme racheto- 
nucleare sint in contradicție cu nă- 

' zuințele forțelor iubitoare de pace 
de a se adinei procesul de destin
dere.

CONGRES AL AGENȚIILOR DE 
I PRESA DIN ȚĂRILE MUSUL

MANE. La Istanbul s-au incheiat 
I duminică lucrările primului' Con- 
. greș al agențiilor de presă din ță- 
i rile musulmane. Participanta au 
I liotărit să-și întărească colaborarea 

în cadrul Agenției islamice interna- 
| ționale de informații. 

economiei naționale în sensul moder
nizării și perfecționării ei.

In capitolul privind dezvoltarea 
economică a R.P. Polone în următorii 
cinci ani se arată că venitul national 
va creste in această perioadă cu 
14—18 la sută, valoarea producției 
industriale eu 20—24 la sută : pon
derea producției destinate exportului 
din totalul producției industriale va 
trebui să ajungă la 17 la sută : va 
creste în aceeași perioadă nivelul de 
trai al poporului. Documentul subli
niază. printre altele, necesitatea spo
ririi eforturilor de investiții pentru 
extinderea bazei proprii de materii 
prime.

în document se relevă că Polonia 
își va continua politica externă paș
nică. militind pentru crearea unor 
condiții externe favorabile dezvoltă
rii tuturor domeniilor vieții materiale 
și spirituale a poporului.

PRIMIRE LA SOFIA. Președin
tele Consiliului de Stat al. Bulga
riei, Todor Jlvkov, l-a primit luni 
pe ministrul, grec al afacerilor ex
terne, Gheorghios Rallis. care i-a 
în minat un mesaj din partea pri
mului ministru al Greciei, Con
stantin Caramanlis.

LA TEHERAN s-a anunțat a 
fost elaborat și aprobat un »ian 
pentru reglementarea pe cale;.. >ne- 
gocierilor a problemei kurde, care 
grevează de mai multă vreme si
tuația politică din Iran.

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIO
NALE A TUIiCIEI, luni, a avut loc 
la Ankara o paradă militară, la care 
au asistat președintele țării, Fahri 
Korutiirl;. precum _și alte persoane 
oficiale. In mesajul adresat națiunii, 
președintele KorutUrk și-a expri
mat convingerea că actuala criză 
guvernamentală va fi soluționată 
„conform normelor democratice și 
in cadrul parlamentului".

IN PREGĂTIREA ALEGERILOR 
DIN INDIA, La Nagpur a avut loc 
plenara Comitetului Executiv Cen- | 
trai al Consiliului National al 
Partidului Comunist din India, care I 
a examinat situația politică din 
tară, strategia și tactica P.C.I. pen
tru alegerile parlamentare de la in- . 
cepului lunii ianuarie 1980 șt a 
addptat manifestul preelectoral al I 
partidului.

INUNDAȚIILE DIN EGIPT. La 
Cairo s-a anunțat oficial că ploile 
torențiale care s-au abătut, săptă- . 
mina trecută, asupra regiunii din 
sudul Egrptulul au provocat moar- I 
tea a 42 de persoane.

J I 
COMUNICAT AL MIȘCA ’» 

POPULARE A REVOLUȚIEI/^ . 
ZAIR. Toți liderii civili și mfiitări i 
ai mi scărilor de opoziție angoleze 
stabiliți in Zair vor trebui să pără- I 
sească tara in termen de 15 zile, in
formează un comunicat al Biroului 
Politic al Mișcării Populare a Re- | 
voluției. Această măsură intervine 
in urma întilnitii tripartite dintre | 
conducătorii Zairului. Zambiei și 
Angolei, in cursul căreia participau- * 
tii și-au luat angajamentul ca te- . 
ritoriul lor să nu servească drept 
bază de pornire a unor acțiuni sub- I 
versive indreotate împotriva vre
uneia din țările lor.

(din actualitatea politică)
danemarca : Mandat electoral grevat 

de problematica economică
Scurta campanie electorala. înche

iată cu scrutinul din 23 octombrie, 
n-a reușit să determine schimbări 
esențiale în opțiunile alegătorilor 
danezi. Unele pronosticuri avansate 
de Institutul danez de sondare a o- 
piniei publice, care luau in conside
rare o slăbire a pozițiilor Partidului 
socialrdemocrat, au fost infirmare.
P.S.D. a ciștigat patru locuri în plus 
în noul parlament, răminind in con
tinuare cea mai influentă formație 
politică a țării și, in consecință, prin
cipalul candidat la formarea viito
rului guvern. Au fost contrazise de 
rezultatele alegerilor și proleliile fa
vorabile partidului așa-numil „pro
gresist" ai lui Glistrnp (20 de man
date fată de 26 in 1977). devenit cu
noscut printr-o campanie unanim a- 
preciată de danezi ca demagogică.

Convocarea anticipată a alegerilor 
a intrat in practica obișnuită a vieții 
politice daneze. In ultimii 13 ani. ale
gătorii au lost chemați de șapte ori 
la urne, situație care reflectă pe plan 
politic menținerea in actualitate .a 
complicatelor probleme economice cu 
care este confruntata țara. Cu o rată 
de 16 la sută in 1979, inflația a do
bândit proporții tot mai ample. Șo
majul afectează 15 la sută din forța 
dr muncă, adică 200 000 de oameni. 
Potrivit prognozelor, deficitul balan
ței comerciale va urca in 1980 de la 
14 la 20 miliarde coroane, in timp ce 
ritmul de creștere economică ar 
urma să Scadă de la 2,2 la 0,3 la 
sută. Criza petrolieră a adincit și mai 
mult dezechilibrul balanței de plăți, 
care acuză, de o bună perioadă de 
timp, deficite cronice. Danemarca 

este, de . asemenea. dezavantajată, 
mai ales in conjunctura internaționa
lă prezentă, de scumpirea unor ma
terii prime esențiale pe care trebuie 
sa le importe.

Persistența crizei economice este, 
după opinia observatorilor, principa
lul factor care a dus din 1973 la po
larizarea evantaiului politic, prin 
dublarea numărului partidelor repre
zentate acum in parlament. In plus, 
chiar in propriile rînduri ale grupă
rilor politice există deosebiri profun
de de păreri in probleme importante, 
ca aderarea la Piața comună și apar
tenența la N.A.T.O. Creșterea acce
lerată a prețurilor după intrarea in 
C.E.E. a sporit audiența adversari
lor participării țării la comunitatea 
vest-europeana. In bilanțul negativ, 
întocmit de aceștia, este menționată 
și existența în țările membre ale 
C.E.E. a unei legislații sociale mai 
puțin eficiente decît cea daneză.

Cu două săptămini înainte de ale
geri. liderul Centralei sindicale L.O. 
(1 260 000 de membri). Thomas Niel
son, a propus „un plan-cadru" de 
patru ani, care, după părerea lui, 
„ar putea salva Danemarca de criza 
economică". Planul prevede o distri
buire echitabilă a sacrificiilor și po
verilor economice între toate pătu
rile societății. Guvernul, salariații și 
patronii ar urma să negocieze și să 
încheie un acord-cadru pe aceeași 
durată. Soluția de ansamblu, avan
sată de L.O.. preconizează o modifi
care a sistemului fiscal, o politică ac
tivă de investiții, capabilă să rezolve 
carențele structurale din economia 
țării și nefolosirea deplină a forței 

de muncă. Rămine de văzut in ce 
măsură propunerile sindicatelor vor 
influența programul noului cabinet 
format după alegeri. Premierul de
semnat cu alcătuirea guvernului, 
Anker JOergensen, liderul P.S.D.. a 
prezidat el însuși. între 1968—1972, 
Centrala L.O. și a încetat colabora
rea cu liberalii in cabinetul de coa
liție, care a funcționat din august 
1978 pînă la 28 septembrie 1979, 
intr-un gest spectaculos de îmbună
tățire a relațiilor cu sindicatele.

Opinia publică in ansamblu este 
favorabilă unui program urgent de 
redresare economică. Problema este 
cine trebuie „să strîngă mai tare cu
reaua". Tocmai pe acest teren se ma
nifestă divergențele P.S.D. cu parti
dele burgheze, care preconizează mă
suri drastice de austeritate, punînd 
accentul mai ales pe înghețarea sa
lariilor și reducerea alocațiilor din 
bugetul statului pentru asistență so
cială.

Cu unele mici modificări, raportul 
de forțe în Folketing a rămas ace
lași. ceea ce nu este de natură să 
ofere unui guvern minoritar al P.S.D. 
șansele adoptării de măsuri urgente 
și cuprinzătoare in domeniul eco
nomic. Lipsa unei majorități a parti
delor de stingă. divizarea lor oferă 
posibilitatea partidelor de centru și 
de dreapta de a expune cabinetul 
social-democrat la presiuni si con
diționări in procesul elaborării legis
lației necesare punerii în aplicare a 
unui program de redresare eco
nomică.

Petre STANCESCU

Inițiativa
A

„arme retopite"
Săptămînă mondială a dezarmării 

prilejuiește trecerea in revistă in 
paginile presei internaționale a 
unui evantai larg de acțiuni și ini
țiative din cele mai interesante din 
ultima vreme. Muncitorii și funcțio
narii unei filiale a companiei „Lu
cas", de pildă, au găsit o modali
tate ingenioasă de a restrînge pro
ducția de armament a marelui con
cern britanic și, in același timp, de 
a zădărnici concedierea a 2 000 de 
colegi — din sectoare cu alt profil 
decît cel militar. Lansind o acțiune 
de „colectare" a unor idei tehnice 
noi in rindul diferiților specialiști ai 
uzinelor concernului, ca și al unor 
profesori universitari, experți din 
institutele de cercetare ș.a.. ei au 
materializat cîteva dintre ele. ofe
rind concernului alternative nova
toarei utile și rentabile ale produc
ției de pace. Printre acestea figu
rează o locomotivă care rulează, și 
pe asfalt, un motor combinat acțio
nat atit cu energie electrică din re
țea, cit-și pe principiul arderii in
terne, instrumentar medical etc.

Inspirindu-se din acest exemplu, 
reprezentanți ai sindicatelor din 
Marea. Britanie, R.F.G. și Italia au 
organizat recent o reuniune la Mi
lano în vederea elaborării unei stra
tegii comune împotriva expansiunii 
industriei de război. S-a hotărit cu 
acest prilej inițierea unor dezbateri 
in cadrul țărilor Pieței comune, pre
cum și realizarea unei noi intilniri 
sindicale vest-europene cu o 're
prezentare mult lărgită. Scopul ? A 
determina întreaga mișcare sindi
cală vest-europeană să participe 
mai activ la lupta pentru reorien- 
tarea producției de război spre sec
toare pașnice, folositoare omului.

Avertismentul „marței negre"

, Pentru a marca împlinirea a 50 
de ani de lit ..neagra zi" de marți 
29 octombrie 1929. cind bursa de va
lori de pe Wall Street s-a prăbușit — 
ceea ce a marcat declanșarea marii 
crize economice mondiale din 1929— 
1933, ziarul „International Herald 
Tribune" publică, sub titlul „Panică 
pe Wall Street", sugestiva imagine 
de mai sus. luată cu cinci decenii 
in urmă, infățișind aspectul din

Pe scenă
Cum trăiesc cei șase mii de ac

tori și actrițe de teatru și film din. 
Franța ? O anchetă pe această temă 
întreprinsă, de o revistă franceză 
dezvăluie că un număr de 200 „sta
ruri" ciștigă onorarii deosebit de 
mari, aproximativ 000 au venituri 
acceptabile, dar... aceștia reprezintă 
doar 20 la sută ; restul de circa 
80 la suta sint total sau parțial șo
meri, „Acum sint privilegiată, pot 
să joc — mărturisește cunoscuta 

acea zi al celebrei străzi neicpor- 
keze. „Rar s-a intîmplat — scrie 
ziarul, reniemorînd. evenimentele 
de acum 50 de ani — ca soarta 
atitor de multi oameni să. se năruie 
atit de brusc și atit de dureros". In 
contextul actual al adîncirii recesiu
nii economice, continuă ziarul, evo
carea evenimentelor de acum o ju
mătate de secol capătă semnifica
ția unui avertisment.

si in viată3 A
actriță de film Annie Girardot — 
dar miine, cine știe, poate nu va 
mai fi la fel !".

„Teama care pîndește pe cei care 
aleg profesia de actor este atot- 
prezentă — afirmă la rînduTei Ma
deleine Renaud, veterană a scenei 
și ecranului francez. Tinărul care 
pornește pe acest drum trebuie să 
știe însă că nu-l așteaptă perspec
tive trandafirii".

Amestec ne permis
„Un incident în relațiile din

tre Germania occidentală și 
S.U.A. : guvernul cancelarului Hel
mut Schmidt și-a exprimat recent 
nemulțumirea profundă față de 
ceea ce consideră a fi un amestec 
al, cunoscutei personalități politice 
americane Zbiegniew Brzezinski in 
afacerile interne ale R. F. Germa
nia". Cu aceste cuvinte începe coti
dianul „NEW YORK TIMES" o re
latare care a produs nu puțină 
vilvă în cancelariile diplomatice in
ternaționale.

Referindu-se la precizările unui 
colaborator al cancelarului vest- 
germăn. ziarul relevă că acesta din 
urmă este „indignat" de' îndemnul 
adresat de personalitatea poli
tică citată, unui lider al opoziției 
creștin-democrate. Hans Albrecht, 
aflaț in vizită in Statele Unite, 
de a face tot ce ii stă în pu
tință pentru a determina guver
nul de la Bonn să-și sporească bu
getul militar cu 3 la sută. După 
cum Se știe, N.A.T.O. a cerut anul 
trecut țârilor membre să procedeze 
la majorarea cu acest procentaj a 
cheltuielilor lor militare, dar ce
rerea a mtimpinat opoziția majo
rității statelor in cauză, bugetul 
militar al R.F.G., de pildă, indicind 
o creștere de numai 1.5—1,6 la sută.

„Ceea ce a iritat guvernul 
Schmidt în legătură cu aseme
nea îndemnuri, continuă ziarul, este 
faptul că ele au creat impresia că 
un politician creștin-democrat ar fi 
mai indicat pentru a determina o 
suplimentare a fondurilor militare". 
Iritarea cancelarului vest-aerman 
— scrie mai departe cotidianul 
amintit — este cu atit mai mare 
cu cit in R.F.G., practic, campania 
pentru alegerile prezidențiale pen
tru anul viitor a și inceput. Or. în
cheie ..New York Times", in aceste 
condiții, sugestiile din afară, de fe
lul celor menționate, sint conside
rate nu numai ca „jignitoare", dar 
și ca un „nedorit, și inadmisibil 
amestec" in afaceri care privesc in 
exclusivitate statul vest-german și 
alegătorii din R.F.G.
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