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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

a primit pe Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar
și ministru federal de externe al R. F
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAIIȘESCII

WiOs*

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Convorbirile oficiale foire nresedintele Nicolae Ceaira
si președintele Karl Carstens
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, joi dimineața, pe Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar si 
ministru federal de externe al Repu
blicii Federale Germania, care il în
soțește pe președintele R. F. Germa
nia, Karl Carstens. în vizita oficială 
pe care o întreprinde în țara noastră.

La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Ministrul federal de externe a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceausescu un salut cordial, precum 
și urări de sănătate din partea can
celarului R. F. Germania, Helmut 
Schmidt. Totodată, el a adresat mul
țumiri șefului statului pentru posibi
litatea de a se reintîlni si a avea 
convorbiri asupra unor probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor româno — 
vest-germane si in legătură cu situa
ția internațională.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit si a rugat să se transmită 
cancelarului federal vest-german un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări.

în cursul Întrevederii s-a procedat 
la un larg schimb de vederi în le
gătură cu evoluția relațiilor româno— 
vest-germane, precum si referitor la 
unele probleme internaționale ac
tuale.

în acest cadru s-a relevat că. in 
ultimii ani, raporturile de colaborare 
economică dintre cele două țări au 
cunoscut o permanentă dezvoltare si 
extindere, subllniindu-se rolul hotă- 
ritor al întilnirilor la nivel înalt ro
mâno—vest-germane in promovarea 
si aprofundarea legăturilor de con
lucrare dintre România si R. F. Ger
mania în toate domeniile de activi
tate. De ambele părți s-a arătat că 
există largi posibilități pentru inten-

sificarea si diversificarea raoorturilor 
dintre cele două țări, precum și a 
conlucrării româno—vest-germane pe 
plan economic, tehnico-științific și 
cultural si au fost stabilite măsurile 
necesare în vederea unei cit mai bune 
valorificări a acestor posibilități. în 
acest context, s-a stabilit să se ac
ționeze pentru creșterea schimbului 
de mărfuri, pentru lărgirea si diver
sificarea cooperării in producție si pe 
terțe piețe. S-a subliniat că promo
varea susținută a acestei colaborări 
este in folosul ambelor țări si ponoa
re, al cauzei destinderii, păcii, secu
rității si cooperării in Europa si in 
întreaga lume.

în timpul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, unele probleme 
actuale internaționale. în acest cadru, 
s-a exprimat preocuparea în legătu
ră cu încordarea existentă în viata 
internațională, ca urmare a acumu
lării unor probleme nesolutionate 
încă, menținerii unor stări conflictua- ' 
le în unele zone ale globului, accen
tuării crizei economice, a amplifică
rii cursei înarmărilor. S-a reafirmat 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor pentru a se nune ca
păt tensiunii din viata internaționa
lă. pentru reluarea si continuarea 
politicii de destindere, pace, colabo
rare si respect al independentei na
ționale. S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea sporirii eforturilor în di
recția soluționării ne cale pașnică, 
prin tratative, a stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii, eliminîn- 
du-se folosirea forței sau a amenin
țărilor cu forța din relațiile dintre 
state.

O atenție deosebită a fost acordată' 
situației din Europa, reliefindu-se ne
cesitatea de a se acționa pentru în
cheierea cu succes a reuniunii de la

Madrid, care să dea un nou impuls 
înfăptuirii prevederilor Actului final 
de la Helsinki, edificării unei secu
rități trainice oe continent, dezvol
tării unei colaborări neîngrădite intre 
statele europene. întăririi climatului 
de pace si colaborare, si in mod deo
sebit să convină asupra convocării 
unei conferințe pentru încredere și 
dezarmare in Europa. S-a considerat 
că realizarea unei securități trainice, 
reale în Europa impune ca o cerință 
hotăritoare trecerea la măsuri con
crete de oprire a cursei înarmărilor, 
de reducere a cheltuielilor militare, a 
efectivelor armate si a armamente
lor, de dezarmare, și in primul rind 
de dezarmare nucleară, fără de care 
nu not fi concepute pacea si liniștea 
în Europa si in lume.

în acest context s-a relevat nece
sitatea stabilirii unui echilibru, al 
înarmărilor la un nivel cit mai scă
zut. actionindu-se pentru oprirea am
plasării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune in Europa si retragerea 
celor existente, pentru stoparea pro
ducerii de noi arme de distrugere in 
masă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
ministrul federal de externe, Hans- 
Dietrich Genscher, au relevat, de ase
menea. faptul că pacea Si stabilitatea 
mondială impun acțiuni concrete 
pentru lichidarea subdezvoltării si în
făptuirea unei noi ordini economice 
internaționale, care să limiteze efec
tele actualei crize economice, energe
tice si financiar-monetare si care să 
permită, în același timp, țărilor răma
se in urmă să se dezvolte în condiții 
de deplină egalitate, potrivit aspira
țiilor lor de bunăstare si progres,

întrevederea a decurs intr-o atmos- 
fferă cordială, prietenească.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Federale 
Germania, Karl Carstens, au avut, 
joi seara, o nouă rundă de con
vorbiri.

Au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru federal de externe al R.F. 
Germania.

Președintele Karl Carstens a în
fățișat în acest cadru impresiile

plăcute culese în timpul vizitei în
treprinse timp de două zile în mai 
multe localități din țara noastră, 
care i-a prilejuit cunoașterea vie
ții poporului român, a activității 
sale consacrate ridicării bunăstării 
materiale și spirituale.

Președintele R.F. Germania a ex
primat vii mulțumiri pentru ospi
talitatea de care s-a bucurat în 
timpul vizitei în țară, pentru, spi
ritul de prietenie cu care a fost în
conjurat in timpul călătoriei sale.

Președintele Karl Carstens a dat 
o înaltă apreciere modului cum a 
fost soluționată problema naționa
lă în România, subliniind dreptu
rile largi și libertățile de care se 
bucură populația de limbă germană 
din țara noastră.

Cei doi șefi de stat au continuat 
schimbul de păreri cu privire 
o serie de probleme bilaterale 
interes comun.

Convorbirile au avut loc în

Ia 
de

ceeași atmosferă cordială, de în
țelegere și respect reciproc, rele- 
vind dorința ambelor părți de a 
extinde și aprofunda colaborarea 
dintre cele două state pe diverse 
planuri, de a întări conlucrarea pe 
arena 
blica 
blica 
losul 
păcii,
Europa și în întreaga lume.

internațională dintre Repu- 
Socialistă România și Repu- 
Federală Germania, în fo- 
ambelor popoare, al cauzei 

securității, cooperării în
a-

în întâmpinarea „Zilei recoltei", concomitent
cu grăbirea culesului este necesară

ACCELERAREA TRANSPORTULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună 
Elena Ceaușescu s-au intilnit, in cadrul

cu tovarășa 
unui dineu,

PRODUSELOR DIN CIMP

cu președintele Karl Carstens și doamna Veronica Carstens
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnit, joi, în ca
drul unui dineu, cu președintele

Republicii Federale Germania, 
Karl Carstens, și doamna Veronica 
Carstens.

La dineu au participat Ștefan 
Andrei, ministrul .afacerilor ex-

terne, și Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar și ministru federal de - 
externe al R.F. Germania.

Dineul s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate și stimă re-

ciprocă, sub 
ții care s-au 
voltă între 
România și 
Germania.

semnul bunelor rela- 
statornicit și se dez- 
Republicg Socialistă 
Republica Federală

în prezent se află pe cîmp, în grămezi, mari cantități de porumb, 
sfeclă de zahăr și legume 9 Măsuri ferme pentru folosirea la ca
pacitatea maximă a autocamioanelor și tractoarelor, a tuturor ate
lajelor din comune • Se impune să fie mobilizați mai mulți oameni 
ia încărcarea produselor, iar preluarea lor la bazele de recepție 

să se facă mai operativ

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a întîlnit Astăzi, în jurul orei 11,15, posturile

cu doamna Veronica Carstens
Joi. tovarășa Elena Ceaușescu s-a 

Intilnit cu doamna Veronica Carstens.
In cursul întrevederii, doamna Ve

ronica Carstens a împărtășit din im
presiile prilejuite de vizita întreprin
să in Capitală si in tară, mulțumind

oferită 
artei,

călduros pentru posibilitatea 
de a cunoaște din realizările 
culturii și științei românești.

A avut Ioc o convorbire 
decUrs intr-o atmosferă de cordiali-

care a

de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia plecării președin
telui Republicii Federale Germania, Karl Carstens, și a 
doamnei Veronica Carstens, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au făcut o vizită oficială 
in țara noastră.

Culesul porumbului 
diul final. Pină ieri, 
recolta a fost strinsă 
hectare — 90 la sută 
cultivată. Cu fiecare 
anunță încheierea acestei lucrări. De 
asemenea, intr-un stadiu avansat se 
află recoltarea celorlalte culturi de 
toamnă : sfecla de zahăr, soia, ore
zul și legumele.

Dar a strînge recolta nu este totul. 
Produsele trebuie să ajungă in timpul 
cel mai scurt la locurile de depozi
tare sau la fabricile prelucrătoare.

a intrat în sta-
29 octombrie, 
de pe 2 159 000 
din suprafața 
zi,, alte județe

spre a se evita astfel orice pierderi 
de recoltă. Dealtfel, așa cum a indi
cat conducerea partidului, munca in 
campania de recoltare trebuie astfel 
organizată incit tot ce se culege in 
cursul unei zile, pină seara să se 
transporte la locurile de destinație.

în multe unități agricole, prin core
larea perfectă a transportului cu re
coltarea. toate produsele au fost puse 
la adăpost in aceeași zi. în altele 
însă, defecțiunile care au existat si 
continuă să existe în organi
zarea transportului au făcut ca im-

. wT • ■-a,

portante cantități de produse agricole 
să rămină de pe o zi pe alta în gră
mezi pe cimp. Potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii si In
dustriei Alimentare, la 29 octombrie, 
diferentele intre cantitățile de produ
se recoltate și cele transportate În
sumau 592 000 tone la porumb si pes
te 519 000 tone de sfeclă de zahăr. Ia 
care se adaugă importante . cantități 
de legume. Cele mai mari cantităti de 
porumb recoltat, dar netransportat, 
se află in județele Călărași. Brăila, 
Constanta. Botoșani. Arad. Ialomița. 
Suceava. Tulcea. Dolj și Giurgiu. De 
asemenea, mari cantități de sfeclă de 
zahăr există, strinse în grămezi in 
județele Olt. Giurgiu, Botoșani. Mu
reș. Covasna și Suceava.

Principala cauză care a determinat 
ca pe cimp să se afle, in grămezi, 
atit porumb, sfeclă de zahăr, cit si 
alte produse constă in utilizarea cu 
randament scăzut a camioanelor si a 
celorlalte mijloace de transport. Din 
analizele efectuate de organele de 
resort a rezultat că în multe unităti 
agricole indicele de utilizare a ca
ntoanelor și a tractoarelor cu remorci 
a fost scăzut. Pentru ca toate pro
dusele agricole care se mai află la 
această dată pc cîmp — atit cele cu
lese ș: aflate in grămezi, cit și ce'.e 
care se recoltează — să ajungă in cel 
mal scurt timp in magazii, este abso
lut necesar s‘ă fie luate măsuri fer
me pentru folosirea la capacitatea 
maximă a autocamioanelor, a trac
toarelor cu remorci și a atelajelor', 
întrucit indicii scăzuti de utilizare a 
mijloacelor de transport se datoresc 
și staționărilor prea indelungate fie 
la încărcat, fie la descărcat este ne
voie să fie mobilizați mai multi oa
meni la efectuarea acestor operații, 
iar activitatea la bazele de recepție 
să fie mal bine organizată, astfel in
cit preluarea produselor să1 se facă 

, operativ.
Recoltarea poate fi considerată în

cheiată numai dacă toate produsele 
au fost transportate și puse la adă
post. pentru ca nimic din roadele a- 
cestei toamne să nu se piardă. Toc
mai de aceea este datoria organiza
țiilor de partid, a conducerilor de 
unităti agricole sâ acționeze energic 
pentru folosirea mai intensă, ziua șl 
noaptea, a mijloacelor de transport, 
pcnti-u asigurarea de forță de muncă 
suficientă pentru ca aceste mijloace 
să fie încărcate si descărcate opera
tiv. Este o necesitate impusă mal 
presus de orice de răspunderea pe 
care trebuie să o avem cu toții fată 
de soarta recoltei!
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Fiii satului — 
în satul lor

Mai IntH, prezentările : Soare 
Bălăbăneanu — inginer-șef; 
Ana Constantinescu — ingineră, 
șefă de fermă ; Aurel Constan
tinescu — medic veterinar; 
Marian Petre, Mihal Șerban și 
Victoria Vlase — șefi de fermă. 
Toți muncesc in cooperativa 
agricolă din comuna Șelaru, ju
dețul Dîmbovița. Comuna in 
care s-au născut, au copilărit. 
După terminarea studiilor, toți 
au țtnut să se întoarcă in satul 
natal, să pună umărul la înflo
rirea lui. „Și avem aici, la Șe
laru, încă multe de făcut pen
tru a ne face satul mai frumos, 
mai înfloritor — ne-a spus me
dicul veterinar Aurel Constanti
nescu, adăugind : Dintre toți 
specialiștii cooperativei agricole, 
numai soția mea e din altă 
parte, dar, vorba ceea, soția ifi 
urmează soful fi acum se simte 
aici, printre ai mei, de parcă ar 
fi de cind lumea".
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Nedrept 
cu copacii

Cu toate că In viata lui n-a 
plantat nici un pom, lui Petru 
Dascălu din comuna Dolhasca, 
județul Suceava, nu i-a tremu
rat mina cind a ridicat toporul 
să doboare nu mai puțin de 10 
copaci din lunca Șiretului. Erau 
afbori de toată frumusețea, puși 
acolo să consolideze terenul. Ul
timii doi copaci au căzut peste 
linia ferată, blocind circulația. 
Și, iresponsabil, P. D. nici n-a 
pus mina să-i scoată de 
acolo. Numai prezenta de 
spirit fi iuțeala cu care a acțio
nat mecanicul de locomotivă 
Constantin Moruz, țâre conducea 
un tren dinspre Pașcani, au dus 
la evitarea unui grav accident 
feroviar. Aceasta nu va duce 
insă fi la plasarea răspunderii 
făptașului pe... o linie moartă.

I
I
I
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I
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Vagonul... 
semănătoare

I
I

Pentru a intimpina „Ziua recoltei1^ cu un bilanț cit mai bogat

NICI 0 CUPĂ DE RĂGAZ PlNĂ EA STRÎNGEREA
ȘI DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE!

alba: La transport sînt folosite 
și atelajele din comune-și e bine așa!

în aceste zile, pretutindeni In ju
dețul Alba se acționează cu energie, 
cu forțe sporite pentru strîngerea 
recoltei, pentru transportul si depo
zitarea ei in cele mai bune condiții. 
Măsurile luate de comitetul județean 
de partid de a veni in sprijinul uni
tăților agricole care dețin suprafețe 
mai mari de teren, suplimentarea 
mijloacelor de transport iși vădesc 
eficiența. Recoltarea porumbului atit 
în cooperativele agricole, cit si in în
treprinderile agricole de stat se 
apropie de sfîrsit. A mai rămas de 
strins recolta de pe 2 700 hectare. 
Există deci toate condițiile ca oină la 
1 noiembrie culesul porumbului să 
se Încheie. Dealtfel, consiliul agroin
dustrial Alba Iulia si alte 22 coope
rative agricole au terminat această 
lucrare. în celelalte unități, la recol
tarea porumbului au fost concentrate 
toate forțele satelor.

Pentru grăbirea lucrărilor, la coo
perativa agricolă din Noslac cadrele 
de conducere si-au asumat cite o sar
cină concretă. „Astăzi sînt la cules 
60 de cooperatori și de organizarea 
activității lor mă ocup nemijlocit, ne 
spune Zenovie Stoica, președintele 
coonerativei. Mai avem de recoltat 
30 de hectare. treabă de o zi bună". 
Inginerul-sef Eugen Pona răspunde 
de transnclul recoltei. Două remorci 
de la S.M.A. si cele două autocami
oane ale coone-ativei acționează

dolj: în această

după programul Întocmit de el. „Alt
fel recolta ar rămine noaptea pe 
cîmp si nu-i bine — ne spunea ingi
nerul. Și pentru ca transportul să 
țină pasul cu recoltarea, am mobili
zat si atelajele din comună, peste 
50 la număr. 80 de tone de porumb 
au fost transportate cu atelajele. La 
ferma a II-a de la Copand. care are 
terenuri mai greu accesibile. întreaga 
recoltă de porumb a fost transportată 
cu atelajele".

Dar nu numai la Noșlac se lucrează 
organizat, cu spor. La Unirea. Lan- 
crăm. Răhău si în alte unități cîmpul 
este plin de oameni și de atelaje. La 
Fărău. din 415 hectare au mai rămas 
de recoltat 34 hectare. Inginerul-șef 
Emil Nemes ne spunea : „La noi tot 
porumbul este recoltat manual. La 
ferma din satul Hena. capacitatea 
de transport am asigurat-o cu 15 ate
laje. Astăzi în cîmn nu avem decît 
5 tone de porumb cules".

Organizarea judicioasă a activită
ții. mobilizarea tuturor forțelor loca
le au asigurat în județul Alba desfă
șurarea în bune condiții a recoltării 
porumbului. în stadiul final șe află 
și recoltarea sfeclei de zahăr. Con
cluziile care se desprind sînt eviden
te : cînd toată lumea muncește cu 
sîrguință. recolta nu stă pe cîmp.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scinteii*

săptămină, ritmul 
zilnic la culesul porumbului a crescut 

cu 400-500 hectare

ASIGURAREA FURAJELOR PENTRU IARNĂ
• — o preocupare de zi cu zi a tuturor unităților 

agricole, a consiliilor populare
brăila : Tot ce oferă cîmpul trebuie 

mai repede însilozat, chiar dacă 
pe alocuri o să prisosească

Un obiectiv prioritar al oamenilor muncii din fiecare 

întreprindere: PLANUL PRODUCȚIEI FIZICE REALIZAT 

„LA ZI". ORICE RESTANȚA GRABNIC RECUPERATĂ!

Cînd priceperea de a 
conduce se îmbină armonios 

cu inițiativa colectivului
Se spune că întreprinderea „Acu- 

mulatorul“-București înzestrează 
mașinile cu inimi. Inimi care nu 
sînt altceva decît bateriile de acu
mulatori electrici, fără de care orice 
mașină n-ar putea funcționa.

Se mai spune că prin „Acumula
torul" se perindă mulți muncitori, 
dar rămîn puțini. Mai bine zis se 
spunea pînă nu de mult. Numai că 
multe lucruri care se spuneau des
pre întreprindere încep să nu mai 
fie valabile. Și aceasta de mai bine 
de trei trimestre, după ce. ani de 
zile. „Acumulatorul" a parcurs o pe
rioadă dificilă, caracterizată prin 
nerealizarea. lună de lună, a sarci
nilor de plan, prin instabilitatea for
ței de muncă, prin frecvente abateri 
de la disciplină.

Actualul cincinal a inaugurat Insă 
o etapă a schimbărilor pe un făgaș 
bun. Declanșate și stimulate puter
nic și ferm de comitetul de partid, 
aceste schimbări constitui» elemen
tele de referință ale unui salt cali
tativ In întreaga activitate econo- 
mico-socială a întreprinderii. A fost 
combătută mentalitatea acelor cadre

aceea că. în prezent, peste tot pro
ducția este bine organizată și munca 
se desfășoară fără perturbări. Altă
dată. de pildă, secțiile de montaj 
aveau perioade — uneori numai ore. 
dar. destul de frecvent, zile in șir 
— cînd. efectiv, muncitorii nu aveau 
ce lucra. Fie că lipseau separatorii, 
fie grătarele turnate, fie alte „ni
micuri" importante. Acum disconti
nuitățile de acest gen au fost înlă
turate prin asigurarea ritmicității 
producției în atelierele care reali
zează componentele respective.

Cum a fost posibil ? Răspunsul U 
aflăm de la directorul Întreprinderii, 
tovarășul Aristide Caranda.

— Am îndrăznit, la Începutul aces
tui an, să mă angajez, in numele 
colectivului, că în mal puțin de un 
an activitatea productivă la „Acu
mulatorul" se va redresa. Și iată că 
acum, după numai trei trimestre, 
ne aflăm în rlndul Întreprinderilor 
fruntașe pe sector. In • timp ce la 
începutul anului problema care se 
punea era să revenim măcar la „li
nia de plutire". Bineînțeles, această 
redresare nu este nici pe departe

în județul Brăila, mii de mecani
zatori și cooperatori, militari și elevi 
string recolta bogată a acestei toam
ne, pun la adăpost porumbul, soia 
și sfecla de zahăr, culeg ultimele 
cantități de legume, adună și depo
zitează furajele. Ample acțiuni ini
țiate de comitetul județean de partid 
vizează asigurarea furajelor pentru 
iarnă. Au fost însilozate aproape 
400 000 tone de furaje. Cantități 
mari, de peste 12 000 tone fiecare, au 
insilozat întreprinderile agricole de 
stat Siliștea. Rîmnicelu și însurăței, 
în ultimele zile, 
organele de partid 
și agricole jude
țene au reanali- 
zat stadiul recol
tării furajelor și 
pregătirilor pen
tru iemarea ani
malelor, luînd în 
această direcție 
o serie de mă
suri bune. Au 
fost reorganiza
te și completate 
63 de formații de 
mecanizatori și 
cooperatori care 
lucrează perma
nent la Insiloza- 
rea furajelor.. 
După cum ne 
spunea tovarășul
Cristache Moldoveanu. secretar al 
comitetului județean de partid, se 
acordă prioritate însilozării culturi
lor de masă verde pentru a nu fi 
surprinse de brume in cîmp. Tot
odată, s-au organizat ample acțiuni 
de întrajutorare între unitățile agri
cole învecinate pentru a-și comple
ta și echilibra balanța nutrețurilor.

în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Romanu și Traian au 
fost luate măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate intr-un ar
ticol publicat în „Scînteia" în legă
tură cu recoltarea furajelor in jude
țul Brăila. La I.A.S. Siliștea, unde 
s-au însilozat aproape 13 000 tone 
de coceni in amestec cu masă verde, 
inginerul-sef Ion Calcan a calculat 
țesursele de furaje din cîmp. apre- 
ciind, că acestea 'depășesc cerințele 
Cetori a 100 taurine. De aceea, conti
nuă recoltarea furajelor de rezervă 
pentru primăvara și vara viitoare. 
Două formații de mecanizatori lu
crează Întreaga zi-lumină. reușind 
să insilozeze 450 tone de furaje pe 
zi, în loc de 100 de tone cît era pla
nificat. Tot aici se string furaje și 
pentru nevoile altor unități.

Acțiuni de Întrajutorare se desfă
șoară în cadrul celor 6 ferme de la 
I.A.S. Urleasca. Aici s-au asigurat 
pentru fiecare vacă cîte 10 tone de 
nutrețuri insilozate. două tone de 
sfeclă furajeră și 1,3 tone de fin. In 
cadrul unității se însilozează peste 
15 000 de tone de coceni și masă 
verde pentru alte unităti : I.A.S. 
Rîmnicelu. I.A.S. Făurei. complexul 
de ingrăsare a taurinelor Gemenele, 
cooperativele agricole Ianca și 
Drogu.

O schimbare în bine s-a petrecut 
și în cooperativa 
agricolă Siliștea. 
O formație de 
mecanizatori a 
însilozat 1500 
tone de furaje și 
a depozitat a- 
proape 1 000 tone 
de nutrețuri gro
siere. Un siloz de 
peste 800 de tone 
a fost umplut, 
iar la un altul se 
lucrează din plin. 
Este bine, dar 
este Încă loc de 
mai bine. Aici 
trebuiau folosite 
mai rațional mij
loacele de trans
port. La C.A.P. 
Romanu s-au în

silozat 8 000 tone furaje din cele 
10 000 tone prevăzute. Rezultat dato
rat organizării muncii în acord 
global, folosirii depline a capacității 
remorcilor, cît și a 70 atelaje cu cal 
și boi. Președintele unității. Radu 
Lupașcu. și șeful fermei zootehnice. 
Vasile Andrei, au depistat resurse 
de furaje variate. De exemplu. 100 
de hectare de lolium. cultivat pentru 
primăvara anului viitor, dezvoltat 
viguros, este cosit șl utilizat în ames
tec cu cocenii în hrana animalelor 
sau însilozat pentru iarnă. Pină 
acum, din această „masă verde de 
aprilie* s-au recoltat 500 tone.

în județul Brăila, culturile de po
rumb pentru masă verde au fost lă
sate pentru a crește și a da o re
coltă sporită. în momentul. de față. ! 
în cîmp mai există peste ' 000— Ij
35 000 tone masă verde Are a 'în
ceput să fie însilozată in amestec 
cu coceni, rezultînd un nutreț de ca
litate bună. Din zori și pînă seara 
se lucrează la însilozarea acestor re
surse ale cîmpului în cooperativele 
agricole Traian. Silistraru. Unirea. 
Valea Cinepii, Vișan. Plopu și al
tele. Buna organizare a muncii mă
rește forța mijloacelor mecanice 
scoase in cîmp. Este ceea ce se poa
te spune despre formațiile de meca
nizatori de la cooperativele agricole 
Chișcani. Romanu și altele, unde se 
folosesc toate, absolut toate mijloa
cele mecanice și manuale pentru a 
strânge și livra ultimele cantități de 
porumb, pentru a însiloza mai multe 
furaje.

în județul Brăila trebuie acționat 
in continuare, cu și mai multă hotă- 
rîre, pentru a se asigura cantitățile 
necesare de furaje. Spunem aceasta 
întrucît mai este mult de făcut pen
tru îndeplinirea programului de in- 
silozări. Dacă în întreprinderile 
agricole de stat au fost realizate 85 
la sută din prevederi, in cooperati
vele agricole s-a ajuns doar la 68 
la sută. Iată de ce trebuie să se lu
creze zi și noapte pentru a pune la 
adăpost toate furajele acestei toam
ne bogate.

C. BORDEIANU

• Prioritate strîngerii cui* 
turilor de masă verde • 
Completate și reorganizate, 
63 formații de mecaniza* 
tori și cooperatori lucrează 
permanent la însilozarea 
furajelor • Ample acțiuni 
de întrajutorare între uni
tățile agricole pentru echili
brarea balanței nutrețurilor

meritul meu. Ea 
se datorește În
tregului colectiv, 
care a știut să 
vină cu soluții 
privind buna or
ganizare și ren
tabilizarea Între
prinderii. dar, mai

care susțineau că 
există întreprin
deri predestinate 
să meargă prost, 
fără rentabilitate, 
în schimb, a cîs- 
tigat teren si s-a 
afirmat concepția 
potrivit căreia o

La întreprinderea 
„Acumulatorul" — 

București

1 000 de oameni ai muncii de la oraș, 
care participă la strângerea recoltei. 
Pentru a profita din plin de timpul 
încă bun desfășurării lucrărilor în 
cîmp. comitetul județean de partid a 
luat măsura, bine chibzuită, ca alti 
3 500 de lucrători din unitățile eco
nomice craiovene să participe. în 
continuare, la recoltare. Ca urmare, 
față de săptămîna precedentă. în 
această săptămină ritmul zilnic la 
strîngerea porumbului a crescut cu 
400—500 hectare.

întrucît la ora actuală se mai află 
netransportate din cîmp circa 20 000 
tone porumb. îndeosebi in unităti a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
Birca. Măceșu de Jos și Băilești. 
organele judeiene de specialitate au 
întocmit un program de utilizare inte
grală a capacităților de transport de la 
I.T.A.. I.T.S.A.I.A. si alte unități din 
județ, astfel ca întreaga recoltă de po
rumb să fie pusă cit mai repede la 
adapost. , j jj ș ! , y u
'Aceste măsuri si altețe Initiate W‘ 

aplicate de factorii responsabili din 
județ au drept obiectiv desfășurarea 
în cele mat bune condiții a tuturor 
lucrărilor de sezon si. în special. în
cheierea neîntîrziată a culesului si 
transportului produselor din cîmp.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scinteii*

Pe ogoarele județului Dolj se acțio
nează. din zori și pină în noapte, la 
strîngerea. transportul și depozitarea 
în bune condiții a întregii recolte. 
La indicația comitetului județean de 
partid, organele agricole au luat noi 
măsuri menite să ducă la intensifi
carea lucrărilor de sezon. Astfel. în 
sprijinul cooperatorilor și lucrători
lor din întreprinderile agricole de 
stat s-au aflat, in ultima parte a 
actualei campanii agricole. peste 
11 500 elevi, sludenți șj militari. 
Acestora H s-au adăugat numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
unități economice craiovepe : „Elec- 
troputere". întreprinderile de trac
toare și mașini agricole, de reparații 
auto, de confecții, regionala de căi 
ferate etc. Ca urmare. în peste 60 
de unități agricole din consiliile 
agroindustriale Bechet. Vlrtop. Pre- 
dești. Filiași. Robănești și altele, 
recoltarea porumbului s-a încheiat 
sau este In stadiul final.

Zilele din această săntămină. care 
preced sărbătorirea „Zilei recoltei*, 
au fost transformate In zile-record 
pe ogoarele județului. Astfel, din 
inițiativa comitetului județean de 
partid, pe ruta Cralova-Băilești a 
fost Înființat un tren special, asa-nu- 
mit „tren agricol*, ale cărui 12 va
goane etajate transportă zilnic peste

întreprindere con
dusă și organizată pe principii știin
țifice nu poate să nu fie rentabilă.

Este un fapt confirmat cu priso
sință de rezultatele obținute de co
lectivul întreprinderii „Acumulato
rul" pe primele nouă luni ale acestui 
an. în acest răstimp, planul a fost 
indeplinit la toți indicatorii, iar, în 
plus, s-au înregistrat depășiri de 
ordinul milioanelor de lei la pro- 
ductia-marfă, la producția fizică și 
netă, economisindu-se, totodată, a- 
proape 20 de tone de metal, mari 
cantități de combustibil și energie 
electrică.

ales, n-a dat îna
poi la greu. Să știți că lucrul cel mai 
important pe care ne-am bizuit a 
fost cunoașterea în detaliu a oame
nilor și a realităților din între
prindere. Ceea ce am urmărit tot 
timpul — nu eu singur, repet, 
ci noi toți, cadrele de conducere, 
membrii comitetului de partid și ai 
consiliului oamenilor muncii — a fost 
să avem omul potrivit la locui po
trivit.

Am mal aflat că, pomindu-se 
tocmai de la cunoașterea oamenilor, 
s-a avut In vedere repartizarea ju
dicioasă a sarcinilor, atit pe secții și 
ateliere, cît și pe fiecare om. Omul 
a fost, și in acest caz. factorul de
terminant al saltului calitativ care 
6-a înregistrat. De precizat doar că, 
pe lingă folosirea deplină. In cunoș
tință de cauză, a potențialului uman, 
de, o deosebită atenție s-a bucurat 
potențialul tehnic. In ideea folosirii 
acestuia cu eficientă maximă.

De asemenea. în * secții și ateliere 
s-a asigurat urmărirea* îndeaproape 
a întregului proces de producție și 
6-au adus îmbunătățiri pe baza ana
lizei minuțioase. Eficiența 1 Numai 
In secția de grătare s-a realizat, pe 
parcursul primelor trei trimestre din 
acest an, o producție suplimentară 
de aproape 7 milioane de grătare 
turnate, ceea ce înseamnă un spor 
de 8 la sută la producția de semi
fabricate.

Realizări asemănătoare s-au înre
gistrat și în atelierele de pastat. de 
împachetat, de separatori, de mon
taj. Și căutările continuă. Iar in 
aceste căutări se implică, ceea ce 
este foarte important, nu numai in
ginerii. tehnicienii și maiștrii, dar 
și multi muncitori. De numele unora 
dintre ei — Nicolae Pinciuc. Gheor- 
ghe Bleoiu. lancu Gheorghe. Adrian 
Pănuță, Floarea Pîrșoiu — se leagă im
portante rezultate In aceste căutări, 
rezultate ce se reflectă în producție, 
fie la nivel de atelier, fie la locul lor 
de muncă. Iar ca ei sînt multi alti 
muncitori, care au demonstrat că nici 
un salt nu este imposibil dacă fiecare 
pune serios umărul si părticică cu V 
ce are mai bun ca putere de muncă s 
inițiativă la bunul mers al produc
ției. la găsirea soluțiilor pentru per
fecționarea activității întreprinderii.

Anlca FLORESCU

Ipentru prima oară 
ilam in rubrica noas- 

incăr-
Nu este pentru prima 

cind semnal-... ... 
tră neglijenta cu care sini 
cate In vagoane unele produse 
agricole care apoi se risipesc pe 
drum ori se degradează. In sta
fia C.F.R. Baia Mare a ajuns va
gonul cu numărul 315354689509, 
cu trenul mărfar nr. 45073. Va- 

Igon încărcat cu porumb boabe.
încărcat pe... jumătate, pentru 

..fii restul boabelor au fost semă
nate de-a lungul căii feratei 

Precizăm că vagonul cu prici
na a fost încărcat la Sanislău. in 
Județul Satu Mare, fără a te lua 
măsuri de etanșeizare. De neîn
țeles este fi /aptul că 
tia de expediere pînă 
destinație „n-a văzut" 
coastă neglijentă.
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Despre aceste realizări șl despre 
ceea ce le-a determinat și impulsio
nat discutăm cu secretarul comite
tului de partid al Întreprinderii, 
tovarășul Florea Vollntiru. Nu vom
insista asupra dificultăților cu care 
j .# a confruntat IniJdft- 

Precizăm doa r dă 
„ vȘuzate de un.
de conducere depășit, cu totul neco
respunzător. Iar schimbările în bine

de la eta
la cea de 
nimeni a-

I
I

La ora adevărului
In fapt de seară. Ion Văduva 

din comuna Căneasa. fudetul 
Olt, s-a trezit bătindu-i la poar
tă doi necunoscuti. Gospodarul 
i-a întrebat :

— Ce f-a Intimplat. oameni 
buni 7

(Numai „buni* nu erau. fi o 
id vedeți de ce).

Primul i-a spus omului:
— Eu tini procuror.
Al doilea a adăugat :
— Și eu, ofițer de miliție.
Gospodarul a făcut ochii mari:
— Am greșit cu ceva ? Abia 

am sosit de la' muncă. în viața 
mea n-am avut de-a face cu...

— O să ai acum. Trebuia să 
facem o percheziție.

Cei doi au întors casa pe dof, 
eiutind bani fi obiecta de valoa
re.

In aceeași noapte, făptașit — 
Stancu Corneț din Slatina și 
Florea Gont din Tătulesti — au 
fost fi ei percheziționați, dar de 
data aceasta de un procuror fi 
un ofifer adevărați. Pentru că a 
venit repede ora adevărului.

Capra și țapul 
ispășitor

O ceartă cumplită s-a iscat în
tre două femei din Joseni, co
muna Berea, județul Buzău.
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Ceartă care a dus la amenințări . 
fi de la amenințări la„încăierare L 
in toată regula. Una dintre ele,. I

I
Eufimia, și-a „încurcat" prea 
tare mlinile In părul Ftlofteii. 
Filofteia și-a aranjat frumos pă
rul, fi-a netezit certificatul me
dical și s-a prezentat la jude
cată. Instanța a condamnat-o pe 
Eufimia la 3000 de lei amendă 
penală.

Totul a pornit de la capra Fi- 
lofteii. Care capră a sărit o dată 
pirleazul in ograda Eufimiei. Și, 
înțelegeți dumneavoastră, că 

' acolo unde există capră, musai 
să fie și un tap ispășitor.
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Am mai scris in rubrica noas
tră despre pericolul pe care-l 
prezintă traversarea imprudentă 
a liniei ferate, tmprejurare cu 
atit mai de neînțeles, cind e 
vorba de oameni care lucrează 
chiar la calea ferată. Este fi ca
zul lui Petru Vărluțiu. șef de 
tren la stafia C.F.R. Deva. In 
timp ce traversa linia ferată. In- 
cercind să ajungă pe peronul gă
rii, a fost surprins de un tren 
care circula fără oprire fi. lovit, 
n-a mai nutut fi salvat. La fel 
s-a intimplat fi cu acarul T. Ște
fan din halta Rogojelu. surprins 
de

în

I
l_

o locomotivă de manevră.
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
fi corespondenții „Scinteii*
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din întreaga activitate a întreprin
derii sint urmarea firească a apli
cării ferme a principiului autocon- 
ducerii muncitorești, a Implicării 
directe șl responsabile a muncitori
lor și cadrelor tehnice în buna or
ganizare și gospodărire » întreprin
derii.

mecanizate, in unitățile agricole din județul Dolj se recoltează porumbul de pe ultimele 
, suprafețe

— Sînterr. acum un Colectiv sudat 
— aflăm de la secretarul comitetului 
de partid. Mulți muncitori au peste 
20 de ani aici. în fabrică, iar cei ve- 
niți de curînd sint ajutați să se for
meze și să se integreze rapid în 
muncă. Ca să ieșim din situația 
dificilă, ne-am bizuit pe propriile 
forțe. Și o primă decizie luată de 
organizația de partid, de consiliul 
oamenilor muncii, de noi toți a fost 
aceea de a promova în munci de 
conducere oameni formați de nod. 
capabili să răspundă cerințelor aces
tei munci, specificului întreprinderii 
noastre. Directorul de acum, tova
rășul Aristide Caranda. și inginerul- 
șef. Nicolae Stancu. sint doi dintre 
aceștia.

Ne-am oprit in cîteva secții ale 
întreprinderii, pe care le vizitasem 
și in perioada cînd lucrurile nu mer
geau bine. Și. după părerea noastră, 
cea mai frapantă schimbare este

Folosindu-se intens mijloacele

■ ■■■■■■■Dl
în Capitală funcționează 

peste 60 de cantine de în
treprindere. la care iau 
masa zilnic mai multe zeci 
de mii de oameni ai mun
cii. Stimulate de prevede
rile legislației In vigoa
re, comitetele sindicate
lor din întreprinderi, or
ganele comerciale loca
le sint preocupate de ex
tinderea capacității de ser
vire a cantinelor, de în
ființarea altora noi. incit tot 
mai mulți abonați să bene
ficieze de meniurile acestor 
unităti de servire publică.

La fel de importante pen
tru sporirea numărului de 
abonați sint si eforturile ce 
se depun pe linia bunei 
funcționări a cantinelor 
existente, pentru asigurarea 
unor meniuri diversificate, 
cu un conținut nutritiv ridi
cat, care să răspundă gustu
rilor solicitanților. normelor 
de alimentație rațională. în 
legătură, cu acest ultim as
pect am efectuat In aceste 
zile un raid prin mal multe 
cantine din Capitală. Șl 
pentru ca eficienta consta
tărilor să fie cit mai mare 
am solicitat colaborarea me
dicilor nutritionisti Ioana 
Bruckner și Justin Stănes- 
cu, de la Centrul de nutri
ție. precum si a maistrului 
bucătar Florea Constantin, 
expert la Asociația bucăta
rilor și cofetarilor din 
România.

Anticlptnd concluziile rai
dului efectuat împreună cu 
însoțitorii noștri, să notăm 
pentru început că in majo
ritatea cantinelor prin care 
am trecut meniurile oferite 
abonatilor sint consistente, 
cu un aport caloric si nutri
tiv ridicat, adaptate condi
țiilor specifice de muncă ale 
diferitelor categorii de soli
citant!. Apreciind pozitiv 
acest fapt. însoțitorii noștri 
au făcut și o serie de obser
vații critice. La ce se re
feră ele ?

DESPRE COMODITATE 
SAU „ARTA” DE A 
PREPARA MENIURI 
TRASE LA INDIGO

Aproape că nu este expozi
ție culinară — cum a fost și 
expoziția organizată săptă- 
mina trecută de specialiștii 
Direcției generale comercia
le a Capitalei — la care, pri
vind sutele și sutele de ex
ponate, să nu admiri măies
tria bucătarilor bucureșteni, 
ca și bogăția de preparate 
pe care le oferă tradiția 
bucătăriei românești. Mer- 
gînd insă îh cantine, oferta 
se reduce brusc la citeva 
sortimente. La cantinele 
uzinelor „Grivița roșie", 
ale întreprinderii de con
fecții si tricotaje. întreprin
derii de încălțăminte 
„Dîmbovița", „Policolor", 
I.D.E.B. și Combinatului 
poligrafic „Casa Scinteii*. 
meniurile se repetă, ca trase 
la indigo, aproape săptămi
nă de săptăjnină ; in con
dițiile in care la respectivele 
cantine nu există nici mă
car mincăruri la alegere. 
Abonatilor li se oferă doar 
meniuri fixe.

— De ce nu oregătlțl mal 
multe feluri de mincare ? — 
o întrebăm pe Ana Stoica, 
responsabila cantinei „Dîm
bovița".

— E nevoie de mai multă 
muncă, de mai mult efort 
la bucătărie. Și. apoi, tre
buie ținută o evidentă a 
preferințelor... într-un cu- 
vint. e mai complicat.

— într-adevăr. e mai 
complicat, dar pe deplin po
sibil de realizat — intervine 
însoțitorul nostru din par
tea Asociației bucătarilor șl 
cofetarilor. V-o spun ca om 
care am la activ peste 40 
de ani de meserie. Unor 
abonați nu le plac mincăru- 
rile cu sos, altora' tocatu
rile. E firesc. Tocmai de 
aceea e firesc să se asigure 
zilnic, la alegere, pentru

PE TEMELE flUTOCONDUCERil SI flUTOAPBOVIZIDNARII
fiecare categorie de abonați, 
cel puțin 2—3 meniuri di
ferite. Aceasta înseamnă 
diversificare.

Regretabil e faptul că atit 
la această cantină, cit și la 
celalalte unităti unde nu se 
asigură meniuri la alegere, 
comitetele obștești de can
tină, comitetele sindicale.

alături de abonați, foarte 
mulți flotanți. Ne referim 
nu atit la acea categorie de 
oameni aflați in delegație, 
în trecere prin întreprin
deri. ci la acei lucrători 
permanenți ai întreprinde
rilor care doresc să mănîn- 
ce „ă la carte", adică la ale
gere. altceva decît meniurile

la cantina I.C.T.B.. 90 la 
sută din solicitanti mănin- 
că, de asemenea, „ă la 
carte". Este o formă civili
zată de comerț, cu multiple 
avantaje pentru solicitant!. 
Cu o condiție : oferta can
tinelor să fie variată, pentru 
ca solicitanții să aibă cu 
adevărat de unde alege.

cind se face portionarea 
preparatelor (ciorbe, supe, 
mincăruri gătite) nu se asi
gură o distribuire propor
țională a componentelor a- 
limentare.

în legătură cu cerința asi
gurării unei alimentații ra
ționale. însoțitorii au făcut 
și o altă remarcă : medicii

...Și in consumul colectiv, spiritul gospodăresc 
trebuie să înlocuiască improvizațiile și risipa

— Relevă un raid-anchetă al ziarului nostru prin cantinele unor 

întreprinderi din Capitală

conducerile administrative 
ale întreprinderilor accep
tă scuzele personalului de 
servire, scuze care ocrotesc 
de fapt comoditatea aces
tora.

Interesul scăzut tată de 
varietatea meniurilor se 
manifestă șl sub un alt as
pect : acum. In plin sezon 
de recoltare, cantinele ofe
ră extrem de puține legume 
și fructe proaspete. în loc 
de salate de varză, de ardei 
capia sau alte legume ser
vite in stare crudă — bo
gate in vitamine și cu un 
gust plăcut — se oferă go
gonele murate sau cas
traveți murați : In loc de 
mere și struguri se oferă 
gogoși și comurl cu gem.

...La cantinele de Între
prindere servesc masa.

de abonament. Ce 11 se ofe
ră acestora in cantine ? 
Exceptind cantinele între
prinderii de mașini elec
trice. I.C.T.B. și „Polico
lor*. unde se prepară zilnic 
mai multe sortimente „ă 
la carte", in celelalte can
tine pe unde am trecut nu 
se găsește absolut nimic, 
întreaga ofertă se re
zumă la meniurile abona
tilor. Or. rostul cantinelor 
este să pregătească masa 
pentru toate categoriile de 
solicitanti. inclusiv pentru 
flotanti. Dovadă că formula 
de vinzare „ă la carte" este 
mult agreată de oameni sint 
numeroasele cereri ale soli- 
citantilor. La cantina între
prinderii de mașini electri
ce, de exemplu, toti solici- 
tanții preferă mesele „â la 
carte*", fără abonament, iar

DE LA CAUT AREA 
PROTEINELOR LA 

DESCOPERIREA UNOR 
LACUNE ÎN ALIMEN
TAȚIA RAȚIONALA...

La solicitarea noastră, cel 
doi medici nutritionisti care 
ne-au insotit in cantine au 
supus unei analize de spe
cialitate conținutul meniu
rilor. Rezultatul ? în unele 
cantine, ponderea calorică 
in cadrul meniurilor o de
țin — peste limitele rațio
nale — produsele cerealie
re (cantinele „Dîmbovița". 
I.C.T.B. și „Grivița roșie"), 
proteinele fiind asigura
te mai mult din pro
dusele vegetale — folo
sindu-se in mai mică măsu
ră preparatele pe bază de 
ouă. lapte, carne de pasăre, 
pește etc. în plus, atunci

întreprinderilor pe lingă 
care sint arondate cantinele 
nu urmăresc conținutul nu
tritiv al meniurilor.

Cit de necesară este o ase
menea îndrumare de specia
litate ne-a demonstrat-o si
tuația intilnită la cantina 
„Grivița roșie", unde dife
rența de proteine între me
niuri era de 1:3. lucru ne
firesc pentru o alimentație 
rațională. Tot lipsa Îndru
mării de specialitate este 
cauza pentru care in nu
meroase cantine nu se asi
gură un raport proporțional 
între proteine, pe de o oar- 
te. lipide si glucide, pe de 
altă parte. Preocuparea con
ducerilor de cantină de a 
spori proporția legumelor 
in alimentație (pină la ra
portul de 4 : l tn comparație 
cu carnea) s-a realizat nu

prin mărirea cantității de 
legume, ci prin menținerea 
acestei cantități si dimi
nuarea corespunzătoare a 
celorlalte componente ali
mentare.

IN UNELE CANTINE 
MAN1NCA BINE 

ABONAȚII, 
IN ALTELE... 
NUNTAȘII t

Unul din alimentele de 
bază folosite în cantine la 
prepararea meniurilor 11 
constituie carnea. Dată fiind 
importanta alimentară a 
acestui produs, ne-am fi 
așțeptat să găsim o ordine 
desăvirșită în distribuirea 
sa, incit fiecare cantină să 
primească cantități propor
ționale cu numărul celor 
care servesc masa, cu spe
cificul întreprinderilor (in
dustrie grea, ușoară etc.). în 
mod surprinzător insă, la 
Direcția generală comer
cială a Capitalei nu există 
o asemenea defalcare. E 
adevărat, la începutul anu
lui s-a alcătuit un grafic 
săptămînal de livrare, dar 
fără criterii corespunză
toare de repartiții (am fost 
asigurați că se va revedea 
in scurt timp graficul res
pectiv). Cum se distribuie 
atunci carnea la cantine 7 
După bunul plac al distri
buitorilor. Astfel, deși pe 
total, cantitatea livrată săn- 
tămînal cantinelor Capitalei 
depășește repartiția inițială, 
la unele cantine aiunge mai 
puțină carne. Bunăoară, 
cantina „Policolor" are pre
văzut în grafic să Drimeas- 
că săptăm’nal 540 kg came, 
dar primește 440 kg. La can
tina „Grivița ros'*e“ ajung 
1 200 kg fată de l 660 kg în 
repartiție, iar la cantina 
„Dîmbovița" - 325 kg față 
de 540 kg în repartiție. Re
petăm : aceste anomalii de 
distribuire se produc în 
condițiile în care, pe total.

•cantitatea de came livrată 
cantinelor bucurestene de
pășește repartițiile inițiale.

Iată și un alt fapt negativ 
privind distribuirea cărnii 
la cantine :Wn unele între
prinderi carnea primită de 
la abator este repartizată cu 
prioritate bufetelor — unde 
se comercializează sub for
mă de șnițele, chiftele sau 
fripturi (adică cu un grad 
redus de prelucrare), fără 
alăturarea unor garnituri 
care să completeze compo
ziția nutritivă a mesei. 

. La cantina I.D.E.B. impor
tante cantități de carne (de 
ordinul sutelor de kilogra
me). distribuite pentru pre
gătirea meniurilor abonati
lor, sînt folos* te — ca dealt
fel și la alte cantine — pen
tru organizarea nunților I

★
Raidul Întreprins prin 

cantinele muncitorești din 
Capitală a scos in evidentă 
necesitatea intervenției Di
recției generale comerciale 
pentru găsirea soluțiilor de 
rezolvare si a altor proble
me de stringentă actualitate 
pentru activitatea acestor 
unităti de larg interes pu
blic : gospodărirea raționa
lă a piinii (piinea se dis
tribuie încă in ..sferturi", 
rămînînd Importante resturi 
nefolosite) ; utilizarea bene
ficiilor aflate in conturile 
cantinelor pentru îmbunătă
țirea meniurilor, întreprin
derea unor măsuri mai ho- 
tărite pentru diversificarea 
la toate cantinele a meniu
rilor orin asigurarea unui 
echilibru științific al compo
nentelor unui regim ali
mentar rațional.

Pe cît de operativă și efi
cientă va fi intervenția Di
recției generale comerciale 
a Capitalei, pe atît de sub
stanțiale vor fi îmbunătăți
rile așteptate de abonați! 
cantinelor muncitorești.

Mihal IONESCU
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Vizita președintelui Republicii 
Federale Germania, Karl Carstens

încheierea lucrărilor celei de-a VIII-a conferințe 
naționale tehnico-științifice a industriei ușoare

în cursul zilei de joi, președintele 
R.F. Germania, Karl Carstens, îm
preună cu soția, doamna Veronica 
Carstens, și celelalte persoane ofi
ciale vest-germane și-au continuat vi
zita în județul Sibiu.

înaltii oaspeți au fost însoțiți de to
varășii Gheorghe Petrescu, ministrul 
industriei de mașini-unelte. electro
tehnică și electronică. Tamara Dobrin, 
președinte executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Vasile Bărbuleț, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Sibiu, 
5:eneral-locotenent Constantin Popa, 
ocțiitor al șefului Marelui Stat Ma

jor, Ion Râmbu, ambasadorul Româ
niei la Bonn, și alte persoane oficiale.

Dimineața a fost rezervată cunoaș
terii de către înalții oaspeți a unor 
unități școlare, precum și muzee din 
Sibiu.

Primul dintre așezămintele sibiene 
vizitate a fost Muzeul Brukenthal. 
Directorul muzeului, Cornel Irimie, a 
făcut un scurt istoric al acestui vechi 
lăcaș de cultură și i-a invitat pe 
oaspeți să viziteze sălile cuprinzlnd 
bogate colecții de artă, reprezentînd 
prăctic toate genurile — pictură, 
sculptură, grafică, arte decorative etc. 
S-a arătat că prin investițiile substan
țiale făcute de statul nostru. Muzeul 
Brukenthal a devenit una dintre cele 
mai importante instituții de cultură și 
cercetare științifică și artistică.

Președintele Karl Carstens și soția 
sa au admirat opere ale pictorilor 
flamanzi, italieni și ale unor repre
zentanți ai Renașterii germane. De un 
interes egal s-au bucurat și sălile con
sacrate artei românești.

La Încheierea vizitei, președintele 
R.F. Germania a semnat în cartea de 
onoare a muzeului, exprimind cuvin
te de Înaltă apreciere față de tezaurul 
artistic de aici, față de modul de 
conservare și expunere a lucrărilor.

în continuare a fost vizitat Liceul 
de matematică-fizică nr. 1 cu limba 
de predare germană, școală cu veche 
tradiție, care funcționează de peste 
600 de ani, unde in întimpinare a 
venit Iosif Tripșa, secretar de stat in 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui. Directorul liceului. Hermann 
Schmidt, a prezentat pe scurt evolu
ția acestei școli, subliniind dezvol
tarea sa din ultimii ani și grija deo
sebită a statului român pentru a asi
gura elevilor condiții dintre cele mai 
bune de învățătură. Elevii au prezen
tat un frumos program artistic.

La sfîrșitul vizitei, președintele Rari

AU ÎNCHEIAT recoltarea porumbului
Județul Dîmbovița

Hotărlți să tntlmpine „Ziua recol
tei" cu noi succese în muncă, lucră
torii ogoarelor din județul Dîmbovița 
au încheiat recoltarea porumbului de 
pe întreaga suprafață planificată de 
72 077 hectare.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE 10 LUNI

23 da unități economica 
din județul Buzău

Colectivele de oameni al mun
cii din 23 de unități economice 
din județul Buzău au raportat 
îndeplinirea planului de produc
ție pe 10 luni. Pină la sfîrșitul 
lunii octombrie, prin creșterea 
productivității muncii și a indi
celui de utilizare a masinilor- 
unelte și instalațiilor, aceste 
unități vor realiza suplimentar 
o producție industrială în va
loare de peste 200 milioane lei. 
(Stelian Chiper).

20 de întreprinderi 
din județul Argeș

Colectivele de oameni ai mun
cii din 20 de întreprinderi in
dustriale ale județului Argeș au 
indeplinit înainte de termen Pla
nul de producție pe 10 luni. Spo
rurile cele mai mari de producție 
vor fi realizate de întreprinderea 
de motoare electrice Pitești, în
treprinderea de porțelan Curtea 
de Argeș și întreprinderea de 
textile din Pitești. (Gheorghe 
Cirstea).

ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE 
DE APA 

PRACTICE ȘI ECONOMICE
în magazinele și raioanele specia

lizate ale comerțului de stat 
se pot procura încălzitoare electrice 
de apă cu acumulare de căldură 
sub presiune, de diverse capacități 
— 15 1, 50 1, 85 1 și 100 1 — in funcție 
de preferințe. încălzitoarele cores
pund celei mai avansate tehnici in 
domeniu. Răspunzind unor necesi
tăți cotidiene în orice gospodărie, 
aceste încălzitoare pot fi utilizate 
in bucătărie Ia spălatul vaselor și 
Ia gătit — în camerele de baie, în 
mediul rural — în gospodării parti
culare, grădinițe, ferme etc. —, 
apa caldă oferind beneficiarului un 
grad sporit de eficientă și confort.

Funcționarea încălzitoarelor elec
trice de apă cu acumulare de căl
dură sub presiune in condiții opti
me nu duce la costuri ridicate ci, 
dimpotrivă, aduce economii impor
tante.

Carstens a mulțumit pentru primirea 
deosebit de călduroasă și a semnat in 
cartea de onoare a liceului.

S-au vizitat în continuare catedrala 
evanghelică și palatul episcopal al 
bisericii, în care se află și Institutul 
teologic, unde înalții oaspeți s-au în
treținut cu episcopul bisericii evan
ghelice, Albert Klein, cu epitropi și 
preoți.

De o caldă primire s-au bucurat 
înalții oaspeți și la liceul „Gheorghe 
Lazăr". După o scurtă prezentare a 
activității școlii, unul din primele li
cee transilvănene, au fost vizitate 
muzeul de istorie a liceului, care În
fățișează evoluția acestui lăcaș de 
cultură înființat în anul 1692. biblio
teca și unele săli de clasă.

La Muzeul tehnicii populare, orga- . 
nizat în aer liber pe malul lacului 
din Dumbravă, înalții oaspeți au 
luat cunoștință cu interes de instala
țiile specifice tehnicii țărănești în 
diferite domenii.

Muzeul etnografic și alte monu
mente din Cisnădioara și Cisnădie. 
vizitate în continuare, au întregit 
imaginea bogatului tezaur istoric, 
artistic și cultural ce il dețin Si
biul și frumoasele sale împrejurimi.

După-amiază. președintele Rari 
Carstens și soția sa. doamna Veronica

Convorbiri româno — vest-germane 
la Ministerul Afacerilor Externe

Tovarășii Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Vasile Pungan, 
ministru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, au avut. joi. 
la Palatul Victoriei, o întrevedere cu 
Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar 
și ministru federal de externe al Re
publicii Federale Germania.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
raporturilor dintre Republica Socia
listă România si Republica Federală 
Germania, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

Au fost discutate, de asemenea, o 
serie de căi și modalități concrete vi- 
zînd punerea in aplicare a hotărlrilor 
convenite la nivel înalt pentru extin
derea colaborării bilaterale în domenii 
de interes comun și. îndeosebi, pen
tru lărgirea și diversificarea schimbu
rilor comerciale, a cooperării econo
mice, industriale și tehnice, pe baze 
echilibrate și în spiritul avantajului 
reciproc.

Raportînd acest rezultat. în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii din agricultura județului 
Dîmbovița arată că. mobilizați exem
plar de organele și organizațiile de 
partid, mecanizatorii, țăranii coope
ratori și lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat acționează. în pre
zent, cu toate forțele, pentru înche
ierea In cel mai scurt timp a arături
lor de toamnă, pentru îndeplinirea 
obligațiilor contractuale, finalizarea 
pregătirilor de iarnă în zootehnie.

„Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — se spune 
în încheierea telegramei — că cei ce 
muncesc in agricultura județului Dîm
bovița sînt hotărîtl să nu precupe
țească nici un efort pentru realizarea 
sarcinilor de excepțională însemnă
tate ce le revin de a înfăptui noua 
revoluție in agricultură, pentru obți
nerea unor producții sporite vegetale 
și animale, premisă esențială a asi
gurării bunăstării întregului popor".

Județul Argeș
Oamenii muncii din agricultura 

județului Argeș au încheiat, joi 29 
octombrie, recoltarea porumbului pe 
cele 37 900 hectare aflate în cultură, 
între unitățile care au obținut cele 
mai mari producții de porumb se nu
mără cooperativele din Ungheni — 
cu 5 000 kilograme porumb boabe Ia 
hectar și din Ionești — cu 4 000 kg. 
Pină acum, cooperativele agricole au 
livrat la fondul de stat 91 la sută 
din cantitatea de porumb prevăzută 
De asemenea, în județul Argeș s-a 
încheiat și recoltarea cartofilor pe 
cele 4 506 hectare, încheierea recol- • 
tei la aceste culturi a permis inten
sificarea ritmului arăturilor de 
toamnă, lucrare ce va fi incheiată 
conform angajamentului : cu 10 zile 
mai devreme. (Gh. Cirstea).

PRAHOVA • La Palatul cultu
rii din Ploiești s-a deschis expo
ziția „Creația științifică și tehnică 
prahoveană în sprijinul producției", 
aflată la cea de-a X-a ediție. Ma
nifestare amplificată mult in ulti
mii ani in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", expozi
ția reunește creații ale miilor de 
inovatori, inventatori, cercetători, 
proiectant! și specialiști din județ. 
Prin panouri și grafice, fotografii. 
BCheme, exponate sint prezentate 
cele mai reprezentative realizări 
tehnico-științifice. (C. Căpraru).

VASLUI • Sub egida comitetu
lui județean de cultură și educație 
socialistă, a ieșit de sub tipar pla
cheta de versuri „Lumină de Mai", 
înmănunchind 60 de poeme semna
te de tot atîția membri ai cenaclu
rilor literare .din județ, cartea se 
constituie intr-un fierbinte și vi
brant omagiu adus Partidului Co
munist Român in anul sărbătoririi 
a șase decenii de la făurirea sa. 
(Petru Necula).

Carstens, au fost oaspeții locuitorilor 
satului Apoldu de Sus. din comuna 
Miercurea Sibiului, veche așezare in 
care trăiesc și muncesc, înfrățiți de 
veacuri, români și germani. Primarul 
comunei. Gheorghe Stoica, a înfățișat 
unele date privind dezvoltarea locali
tății și preocupările locuitorilor de 
aici în direcția obținerii unor recolte 
cît mai bogate.

Președintele vest-german a vizitat 
apoi centrul de vinificație al între
prinderii agricole de stat din locali
tate, vizită care a prilejuit cunoaște
rea și a altor rezultate obținute în 
producție în celelalte sectoare de 
activitate ale întreprinderii.

în cursul după-amiezii. președin
tele Rari Carstens, doamna Vero
nica Carstens, celelalte oficialități 
române și vest-germane care l-au 
însoțit pe înaltul oaspete în călătoria 
*a s-au Înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni. în întîmpl- 
nare au venit Gheorghe Rădulescu. 
Nicolae Constantin, Gheorghe Pană. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat in Ministerul Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport se afla, de asemenea. 
Hans-Dietrich Genscher, vicecan
celar și ministru federal de externe 
al Republicii Federale Germania.

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc, joi seara, semnarea Progra
mului de aplicare, pe anii 1981—1982 
a Acordului de colaborare culturală 
și științifică dintre Republica Socia
listă România și Republica Federală 
Gemanla.

Documentul, semnat de Romulus 
Neagu, director în M.A.E.. și Barthold 
Witte, director în M.A.E. al R.F. Ger
mania, prevede realizarea de acțiuni 
de colaborare și schimburi în dome
niile științei, invățămîntului si cultu
rii, în vederea unei mai bune cu
noașteri reciproce, a apropierii din
tre cele două țări și popoare, ca o 
contribuție importantă la extinderea 
cooperării pe plan european.

La ceremonie au luat pai-te repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au participat, Michael Jovy, amba
sadorul R.F. Germania la București, 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

tv
PROGRAMELE 1 șl 1

11,00 Muzică populară
In jurul orei 11,1S — Transmisiune 
directă : ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, șl a doamnei 
Veronica Carstens
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Practic, util, gospodărește
18,50 Critica curentelor de idei reacțio

nare. Antiumanismul — coordonată 
fundamentală a „noii drepte"

80.20 Oamenii de știință și pacea
80.35 Film artistic „Umbra păsări! în 

zbor", premieră TV. Producție a 
studiourilor cehoslovace. Cu : Pett 
Hanlcinec, Eva Pichova, Vera Ga- 
latikova, Ilja Prochar, Iorga Kotr- 
bova, Oldrich Kaiser, Bohumlla 
Dolejsova. Regla : Jaroslav Ballk

*2,00 Dezbateri culturale. Valențele edu
cative ale literaturii pentru copil

XI,25 Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 Destinul unor mituri.
16.35 Selectiunl din spectacole de balet 

prezentate în Festivalul „George 
Enescu" 1981

17,00 O viață pentru o Idee : Oscar Sa
ger (1804—1981)

17.30 Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Emi
siune realizată in colaborare cu 
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste. Județul Bacău (reluare)

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
18.25 Concertul corului șl orchestrei sim

fonice ale Filarmonicii „George 
Enescu" ...Pe scenă, tineri artiști 
amatori"

21.20 Jurnalul științelor șl al călătoriilor. 
Monumente ale aztecilor. Produc
ție a studiourilor franceze

22,05 Melodii populare
22.25 Telejurnal

ARGEȘ • „Curtea de Argeș — 
istorie și contemporaneitate" este 
genericul sub care s-au desfășurat 
aici manifestări politice, științifice 
și cultural-artistice, ediția a Xl-a. 
Programul a cuprins simpozioane, 
expoziții, spectacole, dezbateri și 
mese rotunde organizate in între
prinderi. instituții, pe șantiere. 
(Gheorghe Cirstea).

SUCEAVA • în perioada 24 oc
tombrie — 1 noiembrie. în munici
piul Suceava și în cele șapte orașe 
ale județului se desfășoară festiva
lul laureaților „Cîntării României", 
care include spectacole susținute de 
formațiile artistice și interpreții 
individuali din județ, premiați la 
faza finală, schimburi de experiență 
intre instructori artistici, precum și 
dezbateri cu privire la repertoriul 
și calitatea evoluțiilor scenice. •

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumim sincer pentru plăcutul mesaj de urări transmise cu prilejul 
învestirii noastre și. transmitem salutări cordiale.

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

MARIO ROSSI - UBALDO BIORDI

Cronica zile»
în zilele de 26—29 octombrie au 

avut loc, la București, lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-belgo-luxemburgheze de co
laborare economică, industrială și 
tehnică.

Comisia a examinat stadiul dezvol
tării relațiilor economice și cooperă
rii dintre cele două părți și a iden
tificat noi măsuri menite să conducă 
la extinderea colaborării bilaterale și 
pe -terțe piețe. în domenii de interes 
reciproc, printre care industriile con
strucțiilor de mașini, electronică, 
electrotehnică, energetică, chimică și 
petrochimică, agriculturii și cercetă
rii tehnico-științifice. Jn același timp, 
a stabilit măsuri concrete pentru 
lărgirea si diversificarea schimburi
lor comerciale româno-belgo-luxem- 
burgheze.

La încheierea lucrărilor, din partea 
română. Ștefan Niță. director in Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, iar 
din partea belgo-luxemburgheză. 
Hugo Walschap, ambasador, director 
in Ministerul Afacerilor Externe. Co
merțului Exterior Si Cooperării pen
tru Dezvoltare al Belgiei, au semnat 
protocolul sesiunii.

La semnare au participat Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, precum și Yves Vercau- 
teren, ambasadorul Belgiei la Bucu
rești.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Turcia, ambasadorul acestei 
țări la București, Nahit Ozgiir, a 
oferit, joi seara, o recepție.

Au participat Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului. Pe
tre Gigea, ministrul finanțelor. Ri
chard Winter, ministru secretar de 
stat la Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale si Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai unor ministere economice si in
stituții centrale, oameni de cultură 
si artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

★
între Agenția română de impresa

riat artistic și Agenția poloneză de 
impresariat artistic „Pagart" a fost 
semnat, joi, la București, un protocol 
pe anii 1982—1983,’care prevede tur
nee reciproce ale unor apreciați diri
jori și soliști vocali și instrumentiști 
români și polonezi.

★
La Academia de științe sociale și 

politice a avut loc, joi, dezbaterea

Timpul probabil în luna noiembrie
Luna noiembrie va fi în general 

umedă, cu burniță și ploi frecvente 
în primele două decade ale lunii. Di
mineața și seara se va produce ceață. 
Temperatura aerului se va situa pu
țin peste valorile normale, exceptînd 
ultima decadă care va fi mai rece.

Intervale caracteristice :
I— 5 noiembrie : Vremea va fi în 

general închisă. Vor cădea ploi tem
porare mai ales în sudul și estul ță
rii; vini moderat cu intensificări de 
scurtă durată în zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 1 și 11 grade, iar cele maxi
me intre 10 și 18 grade, izolat mai ri
dicate in primele zile ; ceată locală.

6—10 noiembrie : Vremea in curs 
de ameliorare, exceptînd sudul și es
tul țării, unde cerul va mai prezen
ta innorâri accentuate și vor mai 
cădea burnițe și ploi cu caracter local 
in primele zile. în rest, ploi izolate. 
Vuitul va prezenta intensificări loca
le din sectorul nord-estic, mai ales 
în zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 0 și 10 
grade, izolat mai coborite in nordul 
țării, unde se va produce și brumă, 
iar cele maxime intre 10 și 20 de gra
de.

II— 16 noiembrie : Vremea in gene
ral umedă, cu cer noros, vor cădea 
burnițe și ploi mai ales în jumătatea 
de sud a tării. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse in
tre 2 și 12 grade, izolat mai coborite

Muzeul județean Suceava a inițiat 
un lectorat cu elevii pe tema : 
„File din istoria literaturii și cul
turii bucovinene". (Sava Bejinariu).

SATU MARE • La Galeria de 
artă s-a deschis expoziția pictorilor 
băimâreni Io6if Balla și Iosif Balla 
junior. • în satul Roșiori, comuna 
Valea Vinului, s-a inaugurat un 
modem și spațios cămin cultural, 
cu o sală de spectacole cu peste 200 
de locuri. (Octav Grumeza).

CLUJ • Formația clujeană de 
muzică veche „Musica Antiqua" a 
oferit, cu ocazia deschiderii cursu
rilor universității cultural-științifi- 
ce, un concert cu un bogat reper
toriu de muzică instrumentală veche, 
datînd din evul mediu și perioada 
Renașterii, folosind instrumente de 
epocă, cum ar fi fluiere, flaute, 
corn, viori. (Alexandru Muresan). 

științifică cu tema „Evoluția structu
rii demografice si sociale în tara 
noastră", organizată de academie. 
Academia „Ștefan Gheorghiu" si re
vista „Era Socialistă".

Au participat membri ai Academiei 
de stiinte sociale si politice, cercetă
tori, cadre didactice din învătămîntul 
superior, activiști de partid si de stat.

In cadrul dezbaterii au fost relie
fate transformările intervenite în 
structura socială a societății româ
nești si în sistemul claselor sociale 
în procesul revoluției si construcției 
socialiste, creșterea rîndurilor clasei 
muncitoare si afirmarea rolului său 
conducător in procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
si înaintării spre comunism, proce
sul de omogenizare socială ca legi
tate a dezvoltării structurii sociale în 
societatea socialistă. în lumina teze
lor teoretice cuprinse in documentele 
programatice ale Partidului Comunist 
Român, în opera secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost dezbătute o serie 
de probleme teoretice si metodologice 
actuale, referitoare la caracteristicile 
dinamicii si mobilității sociale, crite
riile de definire a claselor sociale în 
societatea socialistă, natura si carac
teristicile contradicțiilor de' clasă în 
noua societate, direcțiile în care evo
luează clasele si categoriile sociale si 
raporturile dintre ele, cerințele orien
tării si conducerii conștiente a aces
tor procese de către Partidul Comu
nist Român.

*
în cadrul .aniversărilor culturale 

recomandate ’de Consiliul Mondial al 
Păcii și UNESCO pentru anul 1981, joi 
seara, a avut loc în Capitală o mani
festare consacrată celebrului pictor 
Pablo Picasso.

La manifestare, organizată sub 
auspiciile Comitetului National pen
tru Apărarea Păcii. Academiei de 
științe sociale și politice. Uniunii 
artiștilor plastici din Republica So
cialistă România si Universității cul- 
tural-științifice București, au luat 
parte reprezentant! ai vieții noastre 
culturale, cadre didactice, un numeros 
public.

A fost de fată Antonio Lopez Mar
tinez, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Spaniei la București.

In conferința prezentată cu acest 
prilej. Ion Frunzetti, membru al Pre
zidiului Academiei de științe socia
le și politice, vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici, a subliniat ca
racterul original al creației cunoscu
tului pictor, relevînd că personalita
tea Iui a revoluționat întreaga viziu
ne Plastică a epocii sale.

(Agerpres)

In nordul și estul țării și depresiuni
le intramontane. Iar cele maxime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, pe 
alocuri mai ridicate.

17—21 noiembrie : Vreme închisă. 
Ploi mai frecvente în sudul și ves
tul țării. în zonele de deal și de mun
te precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vlnt moderat 
cu intensificări de scurtă durată in 
zona de munte. Temperatura în creș
tere la începutul intervalului, apod 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între —2 și 8 grade, iar maximele în
tre 5 și 15 grade, mai ridicate in su
dul și estul țării.

22—26 noiembrie : Vremea va 
continua să se răcească. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în estul tării. 
Precipitații izolate. Vînt slab pină la 
moderat mai ales din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre —5 și 5 grade, izolat mai 
coborite in depresiunile intramonta
ne. iar maximele între 2 și 12 grade. 
Se va produce brumă in cea mai 
mare parte a tării, iar pe alocuri. în 
jumătatea de nord a tării va avea loc 
îngheț Ia sal. Ceață dimineața și sea
ra.

27—30 noiembrie : Vremea va fi 
rece, mai ales la începutul interva
lului. Cer variabiL Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre —6 și 4 
grade, iar cele maxime între 2 și 10 
grade. Ceață mai ales dimineața și 
seara.

(Agerpres)

BOTOȘANI • în organizarea Ofi
ciului teritorial de calcul electro
nic, la casa științei și tehnicii pen
tru tineret s-a desfășurat, timp de 
două zile, o sesiune de referate și 
comunicări științifice la care au 
participat informaticieni din marea 
majoritate a centrelor țării. Au fost 
abordate, in principal, sarcinile și 
atribuțiile ce revin personalului din 
întreprinderi, ca efect al implemen
tării produselor informatice. (Sil
vestri Ailenei).

TIMIȘ • La Timișoara au avut 
loc manifestările artistice prilejuite 
de împlinirea a 110 ani de la înfiin
țarea „Societății filarmonice" din 
localitate. în intervalul 21—25 oc
tombrie, iubitorii muzicii din Timi
șoara au audiat, in interpretarea 
orchestrei, corului și soliștilor Fi
larmonicii de stat „Banatul" lucrări 
reprezentative din creația muzicală 
românească și universală. (Cezar 
Ioana).

Joi s-au încheiat în Capitală lu
crările celei de-a VIII-a Conferințe 
naționale tehnico-știintifice a Indus
triei ușoare, manifestare organizată 
de Ministerul Industriei Ușoare și 
Consiliul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor. Au participat peste 600 
de specialiști din institute de cerce
tare și proiectare, din ministere, 
combinate, din întreprinderi, precum 
și specialiști din 14 țări europene.

Timp de trei zile. în ședințe plena
re si în ii secțiuni, a fost analizat 
stadiul îndeplinirii sarcinilor prevă
zute in planul de cercetare științifi
că. dezvoltarea tehnologică si intro
ducerea progresului tehnic în ultimii 
ani si au fost dezbătute programele 
prioritare de viitor. Referatele si co
municările prezentate au abordat 
teme de mare actualitate, prezentin- 
du-se soluții si propuneri pentru re
zolvarea în producție a unor pro
bleme complexe. Conferința a prile
juit totodată un larg schimb de ex
periență între specialiști români si de 
peste hotare asupra celor mai mo
derne tehnici si tehnologii, menite să 
asigure progresul tehnic în diversele 
ramuri ale industriei ușoare,

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de tovarășa Lina Ciobanu, ministrul 
industriei ușoare.

In încheierea lucrărilor, a fost a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in care se spu
ne : „Participanții la cea de-a VIII-a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

octombrie, 1 și 2 noiembrie. In țară: Vre
me schimbătoare. Cerul va fi variabil, 
cu înnorărl mal accentuate in jumăta
tea de nord a țării, unde local va ploua, 
în rest, ploi Izolate. Vlnt slab pină la 
moderat cu intensificări locale de scur
tă durată, îndeosebi ta zonei» de mun

BULETIN RUTIER
De la Inspectoratul 

Circulația pe timp de ceață

Fenomen specific sezonului de 
toamnă, ceata îsi face frecvent apa
riția în aceste zile, mai ales dimi
neața si seara, cu deosebire în zo
nele de deal si munte si ne șoselele 
de pe firul apelor, ceea ce reduce 
mult vizibilitatea. în asemenea îm
prejurări, se recomandă să se circu
le cu viteză redusă (cel puțin cu 20 
la sută mai mică fată de condițiile 
normale), să se aprindă faza de în- 
tilnire a farurilor si să se pună In 
funcțiune stergătoarcle de parbriz. în 
funcție de gradul de vizibilitate, de
clasarea să se efectueze in apropie
rea marcajului care indică axul dru
mului. dar fără a-1 atinge, pentru a 
avea un ghid de orientare în men
ținerea direcției de mers.

Ignorarea acestor reguli de pre
cauție se soldează, «deseori, cu; ur
mări nedorite. Pe raza comunei 
Ozun, județul Covasna, Sandu 
Gheorghe nu a redus viteza de ru
lare a autoturismului l-BC-6292 pe 
drumul alunecos si învăluit de ceată. 
Urmarea : mașina a derapat și s-a 
lovit de un pom. Tot in condiții de 
ceată densă si de neatenție s-a co
mis un accident da circulație în ora
șul Vulcan. Șoferul Dumitru Rădoi, 
pe autobuzul 31-HD-503, n-a obser
vat un pieton angaiat în traversarea 
străzii, lovindu-1.

în vederea prevenirii accidentelor 
datorate cetii, se recomandă renun
țarea la depășiri dacă nu sint abso
lut necesare și evitarea staționării 
autovehiculelor pe suprafața carosa
bilă a șoselelor.

La rinduî lor, biciclistll si căruțașii

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
In vederea meciului de la Narbonne

Rugbiștii noștri au plecat ieri în Franța
Duminică, la Narbonne, in cadrul 

noii ediții a campionatului european 
de rugbi pentru „Cupa F.I.R.A.", 
echipa României va intilni selecțio
nata Franței. Jocul va începe la ora 
16. în vederea acestei partide, echipa 
țării noastre a părăsit joi dimineața

în cîteva
• Miine, la Pitești, în cadrul „Da- 

ciadei", se dispută întrecerile finale 
ale concursului de îndeminare auto, 
cu participarea automobiliștilor evi- 
dențiați in fazele pe, localități și pe 
județ.
• în ziua a treia a turneului in

ternațional feminin de tenis de la 
Filderstadt (R. F. Germania) Virginia 
Ruzici a învins-o cu 6—1, 6—4 pe 
Stacy Margolin (S.U.A.).
• Turneul internațional de tenis 

de la Paris a programat întîlniri con- 
tind pentru optimile de finală. Ilie 
Năstase (România) l-a întrecut cu 
6—1, 6—2 pe vest-germanul Christof 
Zipf.
• Selecționata de rugbi a Noii 

Zeelande și-a început turneul în 
Franța, întîlnind la Strasbourg o re
prezentativă regională. Oaspeții au 
terminat învingători cu scorul de 
15—13. Rugbiștii din Noua Zeelandă 
urmează să mai susțină 7 partide în 
diferite orașe ale Franței.
• în cadrul unul concurs de hal

tere, care a avut loc in orașul Ka- 

Conferință națională a industriei u- 
șoare, — specialiști din unitățile de 
producție, din cercetare-creatie. ingi
nerie tehnologică si învătămîntul su
perior de profil — vă exprimă dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului, conducător încercat și sti
mat al partidului șl tării, sentimen
tele de înaltă stimă și aleasă prețui
re pentru grija și preocuparea per
manentă pe care o manifestat! pen
tru progresul si înflorirea științei ro
mânești. pentru continua dezvoltare 
a progresului tehnico-științific in in
dustria ușoară. în scopul ridicării ni
velului general de bunăstare, civili
zație al poporului nostru.

Exprimind pe această cale întregul 
atașament fată de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. ca și voința tuturor celor ce ac
tivează în producție, cercetare, pro
iectare și Învătămîntul superior din 
domeniul, industriei ușoare, partici- 
pantii la cea de-a VIII-a conferință 
națională, vă asigură, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că, însuflețiți de îndemnurile si che
mările dumneavoastră, vom depune 
toate eforturile și întreaga dăruire 
profesională pentru a fi la înălțimea 
încrederii ce ne-o acordați, pentru 
transpunerea în viată a mărețelor 
obiective cuprinse in Programul par
tidului de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, 
contribuind astfel la ridicarea scum
pei noastre patrii pe noi culmi de 
progres și civilizație".

te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 2 șl 12 grade, Izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar îha- 
xlmele intre 10 și 20 de grade, local 
mai ridicate ta sud. Ceață locală, dimi
neața și seara. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii în a doua parte a inter
valului. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
4 șl 8 grade, Iar cele maxime între 15 
și 20 de grade. Ceață slabă dimineața. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de servi
ciu).

General al Miliției
trebuie să se deplaseze cît mai a- 
proape de marginea șoselelor si să-și 
semnalizeze cît mai vizibil posibil 
prezenta lor pe arterele de circula
ție (cu lanternă, felinar, obiecte re
flectorizante).

Ferește-te ți pentru alții I

Constanta Anatescu din Brasov a 
Pătruns intr-o intersecție centrală cu 
autoturismul l-BV-3584, fără să res
pecte semnificația indicatorului STOP 
și, drept urmare, a fost izbit de un 
autobuz, pierzîndu-si viata. Pe Calea 
Birladului din Bacău, Ion Muscaru 
nu a redus viteza autoturismului 
l-BC-565 în timp ce depășea un au
tobuz omit in stație, astfel că un 
elev, care a traversat in fugă prin 
fata autobuzului, si-a pierdut viața.

Din păcate, mai sînt încă șoferi 
care Încalcă disciplina rutieră, nor-« 
mele conduitei preventive. Se mizea
ză prea des încă pe răspunderea par
tenerului de drum. Pietonul așteaptă 
să fie protejat de șofer, iar șoferul 
se crede îndreptățit să fie așteptat 
de pietonul pregătit pentru traver
sare. Asemenea transferuri de răs
punderi au loc si intre conducătorii 
de vehicule, cum este cazul biciclis
tului care virează la stingă, fără să 
se asigure in prealabil sau cel al șo
ferului care depășește biciclistul fără 
să-1 claxoneze — in localitățile ru
rale si in afara acestora.

De aici una din recomandările 
esențiale ale conduitei preventive : în 
circulația modernă, fereste-te si pen
tru alții !

Capitala, plecind In Franța. Echipa 
probabilă pentru acest joc are urmă
toarea componență : Florea — Fuicu, 
Vărzaru, Constantin, Lungu (Aldea)
— Alexandru, Paraschiv (căpitanul 
echipei) — Rădulescu, Borș, Stoica — 
Caragea, Dumitru — Dinu, Muntea- 
nu, Bucan.

rinduri
zan, sovieticul Oksen Mirozoian a 
stabilit un nou record al lumii la 
categoria 56 kg, stilul „aruncat" : 
158 kg.

• în sala „Floreasca" din Capi
tală au început joi întrecerile celui 
de-al 33-lea campionat republican 
masculin de baschet. Iată primele 
rezultate înregistrate : Dinamo Bucu
rești — Rapid București 82—66 ; 
Steaua București — C.S.U. Brașov 
116—59 ; I.M.U-A.S. Baia Mare — 
Dinamo Oradea 73—68 ; C.S.U. Sibiu
— Carpati București 87—62.

• Continuîndu-și pregătirile in ve
derea turneului final al campionatu
lui mondial de fotbal, selecționata 
Argentinei, deținătoarea titlului, a 
susținut la Buenos Aires un meci de 
verificare în compania formației Po
loniei. Jocul s-a încheiat cu o sur
priză : fotbaliștii polonezi au termi
nat victorioși cu 2—1 (0—1). Scorul 
a fost deschis de gazde în minutul 42 
prin Passarella, dar oaspeții au reu
șit să se impună in repriza secundă 
înscriind de două ori prin Bunkol 
(min. 56) și Boniek (min. 69).

• CUM TE SIMTL 
BRADULE ? Paznicul de pă
dure apropie de trunchiul bra
dului un aparat și obține instan
taneu informații despre starea 
sănătății copacului. Acest apa
rat a fost realizat de oameni de 
știință sovietici. De obicei, den
sitatea coroanei. Înălțimea trun
chiului. starea scoarței și a 
frunzelor se stabileau vizual. 
Viteza diagnosticării cu ajuto
rul noului aparat este insă mult 
mai mare decit in cazul obser
vațiilor vizuale. S-a îmbunătățit 
considerabil șl calitatea analizei, 
ceea ce permite stabilirea ra
pidă a locurilor unde trebuie 
realizate tăieri de copaci și 
prognozarea evoluției pădurilor.

• CAUZA REZISTEN
TEI DINȚILOR. Un 
al universității din Nottingham, 
Peter Fox, afirmă că a descope
rit de ce dinții au capacitatea 
de a suporta timp îndelungat 
presiunile la care sint supuși in 
procesul masticației. Această 
rezistență s-ar datora unei rețele 
poroase microscopice, umplută 
cu o substanță fluidă, care asi
gură dinților posibilitatea de a 
lucra asemănător amortizoarelor 
unul automobil. Astfel, energia 
degajată cînd dinții sînt com
primați este absorbită de lichi
dul respectiv, care se infiltrează 
!n porii minusculi ai rețelei a- 
mințite. Teoria fizicianului per
mite. de asemenea, să se explice 
felul In care fluorul influențează 
soliditatea dinților: fluorul depus

pe suprafața unui dinte ar Întări 
viscozitatea substanței fluide, 
ceea ce contribuie la o mai bună 
absorbție a energiei în momen
tul presiunii.
• CĂLDURA DIN... 

FRIG. în Elveția a fost pus ia 
punct un sistem care permite 
transformarea vintului. ploii și 
chiar a zăpezii și chiciurii in 
surse de căldură. Sistemul se 
bazează pe ideea simplă potrivit 
căreia, pentru ca un schimbător 
termic să producă energie este 
suficient să cobori temperatura 
materialului absorbant sub aceea 
a aerului Înconjurător. în cazul 
de față, absorbanți de căldură 
(cauciuc sintetic sau o suprafață 
de aluminiu), plasați pe acoperiș 
sau pe fațadă și rămînînd in 
contact permanent cu aerul în

conjurător, sînt traversați de 
un lichid termic răcit in preala
bil de o termopompă. Trecînd 
prin materialul respectiv, acest 
lichid se încălzește, chiar dacă 
soarele nu strălucește, absorbind 
„căldura" aerului înconjurător 
și a precipitațiilor : ploaie, zăpa
dă, chiciură. Deocamdată, siste
mul este conceput pentru a fi 
folosit la case adăpostind una- 
două familii, cu o suprafață de 
încălzire de aproximativ 300 
metri pătrați.

• RECOMANDARE 
MEDICALA. Femeile gravide

trebuie să se abțină total de la 
consumarea de alcool, recoman
dă medicii americani. O gravidă 
consumînd alcool riscă in cel 
mai bun caz să aibă o naștere 
prematură și un copil cu o greu
tate sub cea mijlocie. Alcoolul 
insă poate antrena și anomalii 
ale sistemului nervos și malfor
mații ale feței copilului.
• IN CĂUTAREA E- 

LIXIRULUI. Serviciile Japo
neze de asigurări sociale au În
treprins o acțiune in vederea 
descoperirii elixirului vieții, 
examinind modul de trai și obi

ceiurile longevivilor. Ei au tri
mis un chestionar detaliat celor 
peste 1 000 de persoane din țară 
care au depășit vîrsta de 100 de 
ani. tn urma studiilor întreprin
se. nu a putut fi insă elaborată 
nici o rețetă. A reieșit că. de 
obicei, au o viață îndelungată 
cei ce se nasc in familii de lon
gevivi, lucrează in localități ru
rale și trăiesc un timp indelun- 
gat in aer liber.

• DENSITATE DE
MOGRAFICĂ. Dintr’
147,3 milioane locuitori ai In
doneziei, 91 de milioane trăiesc 
în Insula lava, considerată una 
dintre cele mai dens populate 
insule din lume. Săptăminalul 
„Tonik" din Jakarta apreciază 
că in anul 2 000 lava se va trans
forma într-o insulă-oraș. unde

nu vor mal exista condiții pen
tru cultivarea orezului și a altor 
produse alimentare, fapt care va 
face ca locuitorii din această 
parte a țării să întimpine se
rioase dificultăți în aprovizio
narea cu produse alimentare.

• SCHIMBAREA 
GRUPEI SANGUINE. Cer- 
cetători de Ia Institutul Lindsley 
Kimbal din New York, in cola
borare cu serviciile de hemato
logie din New Jersey, au anun
țat că au pus la punct o tehnică 
prin care o grupă sanguină este 
transformată in altă grupă. Da
torită unei enzime — denumită 
„Alpha galactosidase" — extrasă 
din bobul de cafea, singe de tio 
b a fost transformat in tip 0. 
Această descoperire ar permite 
să se rezolve problema cronică

a lipsei tipului 0 tn ..băncile" da 
singe. Testările preliminare n-au 
indicat nici o reacție negativă la 
pacient» supuși unei transfuzii 
astfel modificate. Se consideră 
însă că vor trece multi ani pînă 
cînd tehnica respectivă va fi 
utilizată în „băncile" de singe.

• TRAVERSAREA 
S.U.A. ÎN BALON. Araer‘- 
canii John Shoecrott (în virstă 
de 37 de ani) și Fred Gorrell 
(40 de ani) au reușit, în premie
ră mondială absolută, traversa
rea teritoriului Statelor .Unite 
de la vest spre est cu ajuto
rul unui balon umplut cu 
heliu. Ei au parcurs distanta 
dintre țărmul Californian al 
Oceanului Pacific și Insula Sa- 
pelo. situată in Oceanul Atlan
tic. în 55 de ore și 25 de minute.



NAȚIUNILE UNITE

Aprecieri pentru contribuția României 
la eforturile îndreptate spre reglementarea 

pașnică a diferendelor dintre state
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Corespondență de la R. Că- 

plescu : tn Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a 
O.N.U. se desfășoară dezbaterile privind reglementarea pașnică a diferen
delor dintre state, problemă care, in condițiile încordării crescinde in rela
țiile internaționale, ale intensificării contradicțiilor pe plan mondial și 
multiplicării focarelor de conflict, capătă o importanță tot mai mare, in- 
scriindu-se ca una dintre cerințele fundamentale ale actualității.

Inițiativa României de a aduce, incâ de acum citiva ani. această pro
blemă in discuția Națiunilor Unite vine, astfel, in intimpinarea intere
selor tuturor popoarelor, dovedind, încă o dată, caracterul profund con
structiv al politicii externe a tării noastre, care pune Pe prim-plan apă
rarea păcii, promovarea înțelegerii si colaborării intre națiuni.

Dezbaterile In această chestiune la 
actuala sesiune se concentrează in 
principal asupra elaborării si adop
tării unei declarații cu privire la so
lutionarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor si litigiilor internaționa
le. Activitatea desfășurată in acest 
sens — atît în Comitetul pentru pro
bleme juridice al Adunării Generale, 
cit si in Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și întărirea rolului or
ganizației — are la bază un proiect 
de declarație prezentat de România 
împreună cu alte state. Totodată, în 
grupul de lucru creat de Comitetul 
pentru probleme juridice al Adună
rii Generale — si prezidat de repre
zentantul României, continuă proce
sul de elaborare a textului definitiv 
al declarației.

Numeroase delegații care au luat 
cuvintul pînă in prezent, subliniind 
însemnătatea aplicării stricte si în
tăririi eficientei principiului regle
mentării casnice a litigiilor dintre 
state, au evidențiat semnificația deo
sebită pe care este menită să o aibă 
adoptarea de către Adunarea Gene
rală a unei declarații cu caracter cit 
mai cuprinzător si angaiant în a- 
cest sens, ca si creșterea rolului or
ganismelor O.N.U., asigurarea unor 
mecanisme corespunzătoare de solu
ționare ne căi politice a diferendelor.

Definitivarea proiectului de decla
rație, care este chemată să constituie 
un instrument juridic cit mai efica
ce, arăta ministrul de externe al Fi- 
lipinelor, Carlos Romulo, trebuie să 
ducă la întărirea obligațiilor statelor 
potrivit Cartei O.N.U. de a-și rezol
va în mod pașnic litigiile, la crește
rea răspunderii lor față de angaja
mentele asumate, la recurgerea mai 
frecventă la O.N.U. pentru rezolva
rea rapidă, echitabilă și pașnică a di
ferendelor. într-un mod similar s-au 
exprimat delegațiile Finlandei, Vene- 
zuelei, Ecuadorului, Noii Zeelande, 
Spaniei.

Salutînd inițiativa României de a 
înscrie pe ordinea de zi a Adunării 
Generale acest punct, reprezentanții 
Marii Britanii și Argentinei au men
ționat că una dintre sarcinile de 
bază care confruntă statele membre 
ale O.N.U. in întărirea rolului orga
nizației este crearea condițiilor în

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Impas In problema alegerii viitorului secretar 
general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— După mai multe tururi de scrutin. 
Consiliul de Securitate al Națiunilor 
Unite nu a reușit să adopte o hotă- 
rire în problema alegerii viitorului 
secretar general al O.N.U. Cu prile
jul votului, fiecare din cei doi candi
dați — actualul secretar general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, si ministrul 
de externe al Tanzaniei, Salim A. 
Salim — a fost respins ca urmare a 
veto-uluî unuia din cei cinci membri 
permanenți ai Consiliului.

In această situație. Consiliul de 
Securitate a hotărît să se întruneas

vederea folosirii mai frecvente și 
mai eficiente a mijloacelor de regle
mentare pașnică a litigiilor existente, 
în cadrul sistemului Națiunilor Uni
te. Delegațiile Turciei, Somaliei, E- 
giptului au adus mulțumiri Români
ei pentru inițiativa de a fi concen
trat atenția Adunării Generale asu
pra acestei probleme.

tn același sens, delegația Greciei, 
exprimind satisfacția față de efortu
rile pe care România le desfășoară 
de mai mulți ani in promovarea ideii 
reglementării prin mijloace pașnice 
a diferendelor, a afirmat că țara sa 
acordă o importanță primordială ge
neralizării acestui principiu și consi
deră necesar să se depună toate e- 
forturile pentru definitivarea și a- 
doptarea declarației.

în intervențiile lor, reprezentanții 
Indiei și Marocului au subliniat con
tribuția activă, strădaniile deosebite 
depuse de România pentru ca gru
pul de lucru creat de Comitetul pen
tru probleme juridice al Adunării 
Generale să-și îndeplinească in con
diții cit mai bune sarcina de a defi
nitiva proiectul de declarație.

Delegația Indoneziei, exprimind 
aprecierea față de activitatea Româ
niei in grupul de lucru, și-a manifes
tat speranța că lucrările acestui grup 
iși vor găsi cit mai repede finalizarea.

Președintele Comitetului special 
pentru Cartă O.N.U. și creșterea ro
lului organizației, ambasadorul Mexi
cului, Sergio Gonzalez Galvez, a re
comandat, la rîndul său. ca, în man
datul pe care grupul de lucru îl va 
primi din partea Comitetului pentru 
probleme juridice al Adunării Gene
rale pentru sesiunea viitoare, să se 
stipuleze expres definitivarea si apoi 
adoptarea declarației.

O idee care s-a regăsit în inter
vențiile multor delegații — ca de pil
dă cele ale Algeriei, Braziliei. Ugan- 
dei, Columbiei, Kenyei — a fost aceea 
a necesității de a se urgenta procesul 
de lucru la elaborarea acestui docu
ment, de a se înlătura orice întîr- 
Zieri sau obstacole în calea sa. dat 
fiind că aplicarea largă a principiu
lui reglementării pașnice a diferen
delor este cerută de înseși evoluțiile 
îngrijorătoare ale situației internațio
nale actuale.

că din nou. vineri, 30 octombrie, pen
tru continuarea deliberărilor.

Pe de altă parte, după cum infor
mează agențiile France Presse si 
U.P.I., guvernul peruan a avansat, 
printr-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, can
didatura diplomatului Manuel Perez 
de Cuellar. în vîrstă de 61 ani, pen
tru acest post, precizînd că a prezen
tat această propunere pentru even
tualitatea în care nu se va putea de
păși impasul actual din Consiliul de 
Securitate.

Ample demonstrații pentru dezarmare 
în Finlanda

HELSINKI 29 (Agerpres). — Peste 
120 000 de persoane au participat, joi. 
la demonstrații desfășurate la Hel
sinki și' în alte 50 de localități fin
landeze în sprijinul cererii de dez
armare nucleară în Europa, infor
mează agenția U.P.I. Sursa precizea
ză că este cea mai mare demonstrație

Împotriva amplasării de rachete 
nucleare in Europa

Luări de poziție in parlamentul danez
COPENHAGA 29 (Agerpres). — La 

Copenhaga a avut loc o ședință a 
parlamentului danez consacrată dez
baterii poziției , țării în problemele 
dezarmării in Europa și creării de 
zone denuclearizate in nordul conti
nentului. In cadrul dezbaterilor pe 
marginea raportului prezentat de gu
vern în aceste probleme. S. Foljke, 
deputat din partea Partidului Socia

In cadrul acțiunilor organizate in Franța, cu prilejul „Săptăminii mondiale 
a dezarmării", în toate departamentele au avut loc pregătiri pentru marșul 

păcii desfășurat la Paris, cu participarea a zeci de mii de persoane

SALVADOR

Forțele insurgente în ofensivă
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — într-o declarație făcută zia
rului mexican „El Dia“, Rafael Men
jivar, membru al Comisiei Politico- 
Diplomatice a Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) și al Frontului Democratic 
Revoluționar (F.D.R.) din Salvador, 
a arătat că organizațiile revoluționa
re din tară si-au consolidat nozitiile 
ocupate in regiunile de nord ale tării 
si și-au extins aria de acțiune și în 
partea de centru și de coastă a Sal
vadorului. „unde, acum, există posi
bilitatea de a fi instalate organe lo

Cooperarea în industrie — pe agenda reuniunii 
Pactului andin

CARACAS 29 (Agerpres). — tn 
capitala Venezuelei s-au deschis lu
crările reuniunii Pactului andin, la 
care iau parte reprezentanții plenipo
tențiari ai țărilor membre : Bolivia, 
Columbia, Ecuador, Peru și Venezue
la. Participanții sînt chemați să ana
lizeze posibilitățile de dezvoltare a

Spre independența
HAGA 29 (Agerpres). — La Haga 

s-a desfășurat, timp de două zile, o 
nouă rundă de convorbiri între re
prezentanții guvernului olandez și 
cei ai guvernului Antilelor Olandeze, 
consacrată acordării Independenței 
arhipelagului.

După cum informează agenția Uni
ted Press International, premierul 

de masă organizată în tară în ulti
mii 25 de ani. Partacipantii purtau 
pancarte in care se pronunțau Împo
triva fabricării armei cu neutroni, 
pentru dezarmarea nucleară genera
lă în Europa, precum și împotriva 
staționării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune pe continent.

list de Stingă, a criticat hotărîrea 
N.A.T.O. privind amplasarea de ra
chete americane cu rază medie de 
acțiune in Europa. In intervenția sa, 
Gert Petersen, președintele Partidu
lui Socialist Popular, a criticat afir
mațiile președintelui Ronald Reagan 
cu privire la posibilitatea unui „război 
nuclear limitat" pe continentul eu
ropean.

cale ale puterii populare salvado- 
riene".

Din San Salvador se anunță că 
forțele armate salvadoriene au de
clanșat o ofensivă de anvergură țin
tind spre lichidarea focarelor de re
zistentă din tară create de forțele 
insurgente sub conducerea Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) — transmite 
agenția Prensa Latina. Luptele cele 
mai puternice se dau in regiunile 
San' Agustin, Chinchontepeo. RiO 
Lempa, ca si în preajma localităților 
San Nicolas. San Miguel si Usulutan.

cooperării In domeniul industrial si. 
în mod special, în sectoarele con
strucției de mașini, metal-mecanic și 
petrochimic, care în ultimii ani au 
înregistrat scăderi la capitolul dez
voltării. atît pe plan național, cit si 
la scara’schimburilor și cooperării pe 
piața andină.

Antilelor Olandeze
olandez, Andreas Van Agt, a declarat 
la sfirșitul convorbirilor că părțile 
au ajuns la un acord provizoriu pri
vind accesul la independentă al insu
lei Aruba (una dintre cele șase insu
le ale Arhipelagului Antilelor), ur- 
mînd ca o comisie să fie insărcinată 
cu stabilirea modalităților de acor
dare a independenței insulei in in
terval de șase luni.

BELGRAD

Inaugurarea Tirgului 
internațional de carte
BELGRAD 29 (Agerpres). — Do- 

broslav Ciulafici, secretar al Prezi
diului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a inau
gurat, miercuri, cea de-a XXVl-a 
ediție a Tirgului ■ internațional de 
carte de la Belgrad, la care expun 
180 de edituri din țara-gazdă și peste 
70 de case editoriale din 45 de state 
ale lumii.

La ediția ,din acest an. întreprin
derea românească de comerț exterior 
„ILEX1M" prezintă principalele lu
crări social-politice, tehnice, beletris
tice și de artă apărute in ultimii 
doi ani.

De un interes deosebit se bucură 
lucrările secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, re
țin atenția specialiștilor lucrările to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — „Cercetări in do- 
meniul sintezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari", „Noi cerce
tări în domeniul compușilor macro
moleculari" și „Polimerizarea stereo- 
specifică a izoprenului", precum și 
alte publicații cu caracter științific.

Mesaj al premierului grec
ATENA 29 (Agerpres). — în Grecia 

a fost marcată oficial miercuri ani
versarea refuzului grec de a accepta 
ultimatumul italian din 1940. La 
Salonic a avut loc, cu acest prilej, o 
paradă militară în prezența președin
telui țării. Constantin Karamanlis.

Primul ministru. Andreas Papan- 
dreu. a adus un omagiu rezistentei 
naționale împotriva ocupanților fas
ciști, italieni și germani, in timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
într-un mesaj adresat forțelor ar
mate și națiunii, premierul a subliniat 
că „fraternitatea indestructibilă din
tre popor și armată este o condiție 
indispensabilă pentru apărarea inde
pendenței naționale și a integrității 
teritoriale". Totodată, premierul elen 
și-a exprimat hotărîrea de „a lupta 
cu toate forțele pentru întărirea păcii 
și a destinderii".

GENTIILE DE PRESA
scurt

*

CONVORBIRI BULGARO-SIRI- 
ENE. La Sofia au luat sfîrșit con
vorbirile dintre Todor Jlvkov. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P.B., secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, și Hafez Al Assad, 
președintele Siriei, secretar gene
ral al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria. Au fost examinate 
stadiul și perspectivele relațiilor j 
bilaterale, precum și unele proble- ș 
me internaționale actuale, 
au semnat protocolul cu privire la 
dezvoltarea în continuare a cd- 
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre Bulgaria și Siria, pre
cum și alte documente.

Părțile ’

LA REUNIUNEA COMITETULUI 
DIRECTOR AL P.S, FRANCEZ, 
desfășurată la Paris, Lionel Jospin 
a fost reales în funcția de prim- 
secretar al partidului. Au fost, de 
asemenea, aleși 15 secretari națio
nali ai P.S.F.

VOT ÎN SENATUL S.U.A. Cu 52 
voturi nentru și 48 îmootrivă. Se
natul S.U.A. a aprobat o rezoluție 
prin care se ne-mite administrației 
să livreze Arabiei Saudlte arma
ment in valoare de 8,5 miliarde do
lari, intre care și cinct avioane 
radar de tipul AWACS. Decizia 
vine in contradicție cu o hotărîre 
anterioară a Camerei Reprezentan
ților care se opunea vînzărilor deL

VARȘOVIA

Plenara C. C. al P. M. U. P.* \
Cuvintul tovarășului W. Jaruzelski

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. informează că la 28 octom
brie a avut loc. la Varșovia, cea de-a 
5-a plenară a C.C. al P.M.U.P., care a 
examinat direcțiile de activitate a 
organelor și organizațiilor de partid 
în îndeplinirea hotărîrilor celei de-a 
4-a plenare a P.M.U.P.

în cuvintul său, W. Jaruzelski a re
levat că legătura cu poporul, restabi- 

- lirea încrederii in partid, in voința sa 
de nezdruncinat de a conduce și des
fășura o activitate care să servească 
poporului constituie o sarcină de 
maximă importanță a întregului par
tid. Aceasta reclamă din partea tutu
ror activiștilor, a întregului activ de 
partid să se afle intr-o legătură cit 
mai strinsă cu oamenii, să le cunoas
că părerile, grijile, să cultive și să 
dezvolte încrederea in justețea și vic
toria definitivă a socialismului.

Dușmanii Poloniei socialiste iși dau 
definitiv cărțile pe față, a arătat vor
bitorul subliniind că țara trece prin- 
tr-un nou val de încordare, datorat 
incitărilor la grevă din partea comi
siei naționale a sindicatului „Solida
ritatea". îmbunătățirea fundamentală 
a aprovizionării populației — a sub
liniat primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. — cere timp, in vederea re
activării economiei,1 modificării situa
ției social-politice, pentru aceasta

Realizări ale economiei bulgare
SOFIA 29 (Agerpres). — în comu

nicatul privind realizările economiei 
naționale bulgare pe primele nouă 
luni ale anului se relevă că planul 
a fost depășit la productivitatea so
cială a muncii, la producția netă, la 
indicatorii privind introducerea rea
lizărilor științei în producție și la 
alți indicatori. Contractele privind li
vrările la beneficiarii externi au fost 
realizate în proporție de 99,7 la sută. 
Totodată, in comunicat se relevă că 
unele Întreprinderi și subunități in

armament către această țară. Po
trivit prevederilor constituționale, 
pentru ca o astfel de decizie a 
administrației «ă fie blocată este 
nevoie de acordul ambelor camere 
ale Congresului.

POLITICA FISCALA ÎN FRAN
ȚA. Adunarea Națională franceză, 
întrunită în sesiune la Paris Înce
pi nrf 'de' la 8 octombrie, a adoptat 
joi ■— cu 329 ‘voturi pentru. 153 cbii- 
tra — hotărirea privind instituirea 
unui impozit anual pe marile averi. 
La inceputul săptăminii, Adunarea 
Națională a adoptat proiectul de 
lece cu privire la naționalizări, care 
urmează să fie dezbătut și in Senat.

O MOȚIUNE DE CENZURA îm
potriva guvernului britanic în pro
blema șomajului și a situației eco
nomice a țârii, depusă de opoziție, 
a fost respinsă de Camera Comu
nelor. Dezbaterile au fost marcate 
de puternice critici la adresa poli
ticii economice a guvernului That
cher, care au fost exprimate nu nu
mai de opoziție, dar chiar și de unii 
membri ai partidului conservator, 
al cărui lider este premierul. Cu 
toate acestea, în virtutea solidari
tății parlamentare, 312 deputați 
conservatori sau care sprijină gu
vernul au votat împotriva moțiunii 
de cenzură, care a întrunit 250 de 
voturi. 

fiind esențială suspendarea grevelor 
și a tuturor fonnelor blocadei la care 
recurg centrele extremiste ale „So
lidarității".

Referindu-se la marea disponibili
tate a partidului pentru conlucrarea 
activă cu toate forțele patriotice care 
recunosc realitățile socialismului. 
W. Jaruzelski a subliniat că partidul 
trebuie să acționeze strins unit pen
tru scoaterea țării din situația actua
lă. Trebuie să nu uităm că fără so
cialism nu poate exista o Polonie in
dependentă. că nu poate exista socia
lism fără partid, fără îndeplinirea 
de către acesta a misiunii sale isto
rice. înțelegerea acestei interdepen
dente — a arătat in încheiere W. Ja
ruzelski — trebuie să-i însoțească în 
permanentă pe comuniști, pe toti ce
tățenii polonezi.

Plenara a aprobat propunerea ca 
tovarășul Wojciech Jaruzelski să cu
muleze, pentru o anumită perioadă, 
funcțiile de prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al apărării al 
R. P. Polone.

Comitetul Central a efectuat unele 
schimbări în structura aparatului su
perior de partid și a ales pe Florian 
Siwicki membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., iar pe 
W. Mokrzyszczak și M. Orzechowski 
— secretari ai C.C. al P.M.U.P.

dustriale nu și-au îndeplinit planu
rile de producție și de livrări la be
neficiari.

In agricultură, planul producției de 
griu a fost depășit. Din cauza sece
tei, în unele regiuni, realizarea pla
nului de producție la unele culturi a 
fost sub prevederi, ceea ce se răs- 
frînge nefavorabil asupra realizării 
planului pe întreaga țară, îndeosebi 
la producția de porumb, sfeclă de 
zahăr și altele, se arată în comu
nicat.

PARLAMENTUL IRANIAN (Ma
jlis) s-a pronunțat cu majori
tate de voturi in favoarea desem
nării lui Mir Hossein Musavi in 
funcția de prim-ministru al Iranu
lui — relatează agenția P.A.R.S.

ACORD PRIVIND PREȚUL PE
TROLULUI. Cele 13 state membre 
ale O.P.E.C. (Organizația țărilor ex
portatoare de petrol) au căzut de 
acord asupra unui preț minim de 
34 dolari per, baril și un preț maxim 
de 38 dolari — a anunțat ministrul 
kuweitian al petrolului, șeicul Kha
lifa al Sabah. O.P.E.C. 
asemenea, să înghețe 
petrol pină la sfirșitul

a decis, de 
preturile la 
anului 1982.
LA CONUN AMENDAMENT

STITUȚIA PROVIZORIE A EMI
RATELOR ARABE UNITE a fost 
aprobat de Consiliul suprem al tării. 
Amendamentul prevede prelungirea 
aplicabilității constituției cu încă 
cinci ani. cu începere de la 2 de
cembrie a.c. Consiliul a hotărît 
se reunească din nou, la o dată 
nu a fost încă stabilită, pentru 
studia și alte amendamente care 
răspundă „intereselor statului 
aspirațiilor naționale". Constituția 
provizorie fusese adoptată în 1971. 
odată cu crearea Emiratelor Arabe 
Unite, prevederile ei fiind prelun
gite în 1976, pentru o perioadă de 
cinci ani.
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„Caravana pentru supraviețuirea umanității"

- o largă acțiune in sprijinul înlăturării pericolelor nucleare
„Viața omului este bunul cel mai 

prețios de pe Pămint și pentru a- 
părarea ei trebuie să facem tot ce 
ne stă in putință" — sub această 
generoasă deviză s-a desfășurat cu 
incepere de la mijlocul lunii oc
tombrie un marș pentru pace al ti
neretului american, marș intitulat 
In mod semnificativ „Caravana 
pentru supraviețuirea umanității", 
care a culminat cu un miting orga
nizat la New York in prima zi a 
Săptăminii Națiunilor Unite pentru 
dezarmare.

Scopul acestei săptămâni, așa cum 
s-a reafirmat cu prilejul ceremo
niilor care au marcat la sediul Na
țiunilor Unite inceputul amplelor 
acțiuni pe plan internațional 
consacrate dezarmării, este ace
la de a atrage atenția' opiniei 
publice de pretutindeni asupra ne
cesității arzătoare de a se pune ca
păt cursei iraționale a înarmărilor, 
de a se crea un curent tot mai pu
ternic in intreaga lume in sprijinul 
unor măsuri efective, concrete și 
imediate in acest scop.

Pornită din trei puncte diferite 
de pe teritoriul S.U.A. — Miami, 
Boston și Minneapolis, „Caravana 
supraviețuirii", la care s-au alătu
rat studenți din peste 80 de univer
sități și colegii americane, a stră
bătut un mare număr de orașe, 
stringind mai bine de 25 000 de 
semnături pe un Manifest al păcii 
și dezarmării. Cele trei coloane 
s-au intilnit la New York, unde, in 
Piața Dag Hammarskjold, din apro
pierea sediului Națiunilor Unite, a 
avut loc un însuflețit miting, la care 
s-a dat citire manifestului și la care 
au luat cuvintul, intre alții, Ramsey 
Clark, fost ministru al justiției al 
S.U.A., congresmanul republican 
William Green, cunoscuta activistă 
pentru pace Bella Abzug și reve
rendul Donald Harrington. Totoda
tă, copii ale petiției cu cele peste 
25 000 semnături, in care se cere 
sistarea imediată a experimentării, 
producției, dezvoltării șt amplasării 
de noi arme și sisteme nucleare și 
trecerea la negocierea unui tratat 

de dezarmare generală și completă, 
sub control internațional eficace, au 
fost înaintate Organizației Națiuni
lor Unite, ca și misiunii permanen
te americane pe lingă O.N.U.

Insumînd cîteva mii de kilometri, 
traseul „cawvanei" a prilejuit un 
șir de momente emoționante, pline 
de culoare. Coloana pornită din 
Miami a fost deschisă de un călă
reț, un militant pentru pace costu
mat aidoma lui Paul Revere, eroul 
național american care in timpul 
războiului de independență, declan
șat in 1776, a anunțat, trecind in 
goana calului, din oraș în oraș, ci 

Corespondența din New York

se apropie trupele coloniale brita
nice, mobilizindu-i pe cetățeni la 
luptă. De data aceasta, avertismen
tul călărețului, care purta în mină 
„torța prieteniei", nu mai era „Vin 
britanicii", ca pe vremuri, ci „S-ar 
putea să vină războiul nuclear"...

In momentul cind coloana a ajuns 
la Washington, călărețul a încon
jure t in mod simbolic clădirea Pen- 
tagcnului, lansind același strigăt de 
avertisment. La fiecare din univer
sitățile și colegiile cuprinse pe tra
seul „caravanei" au fost organizate 
„Zile ale ingrijorării" (Days of con
cern), in cadrul cărora au luat cu
vintul studenți și profesori, denun- 
țind primejdiile războiului atomic. 
Au fost prezentate filme documen
tare despre consecințele unei even
tuale catastrofe nucleare și s-au 
internat fintece ale păcii.

Despre toate acestea ne-au poves
tit trei studenți, trei participant la 
„caravana supraviețuirii": Eric Sel- 
din, de la Universitatea Washing
ton, Jim Houser, de la Wake Forest 
Univerșity, Winston-Salem, North 
Carolina, și Marc Bouvier, de la 
Seton Hall University, South 
Orange, New Jersey. „Am auzit cu 
toții de marșurile și mitingurile pă
cii organizate la Bruxelles, Paris, 
Bonn, Londra... Am dorit să arătăm 

lumii că și noi, americanii, sintem 
profund îngrijorați de posibilitatea 
unui conflict nuclear. Sigur, in 
comparație cu cei 50 de mii de par
ticipanți de la mitingul din aceste 
zile de la Paris, sau cu cei 100 de 
mii de pprticipanți de la Bruxelles, 
manifestația noastră poate părea de 
mai mici proporții — ne-a declarat 
Eric Seldin. Să nu uitați însă că 
aceasta este doar un început, că nu 
intenționăm să închidem acțiunea 
noastră odată cu Săptămâna Națiu
nilor Unite pentru dezarmare, ci 
dorim să o continuăm și să o am
plificăm, in perspectiva celei de-a 

doua sesiuni speciale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, de anul viitor".

„Viața este un lucru sacru — a 
intervenit in discuție Marc 
Bouvier — și a o păstra și ocroti 
este sarcina cea mai urgentă a tu
turor oamenilor. Cind vor începe 
să cadă bombele atomice, ele nu 
vor alege : indiferent care ne sînt 
crezurile politice sau sistemele in 
care trăim, toți vom fi expuși tn 
egală măsură. Supraviețuirea ome
nirii este o chestiune care ne pri
vește pe fiecare în parte. Firește, 
ca tineri, ne împotrivim războiului 
nuclear pentru că i-am cădea prin
tre primii victime. Dar vrem să ți
parăm și viața celor dragi nouă și, 
dealtfel, petiția noastră pe care am 
predat-o ca pe o ștafetă de la uni
versitate la universitate a fost is
călită nu numai de tineri, ci șl de 
părinți, gospodine, profesori, mulți 
dintre aceștia oameni în vîrstă".

Jim Houser a ținut să vorbească 
despre un alt aspect. „Eu unul nu 
pot fi de acord cu cei care afirmă 
că armele nucleare sînt necesare 
pentru apărarea securității statelor. 
Este adevărat — și acest lucru ni 
s-a spus cind am înmlnat autorități
lor americane petiția — că S.U.A., 
ca și oricare alt stat, au nevoie de 

securitate, dar părerea noastră este 
că securitatea nici unui stat nu se 
poate clădi pe bomba atomică, pe 
frică, adică pe un material mai in
stabil și mai fărimicios decît ni
sipul. Unii dintre noi, cei ce ne 
aflăm astăzi pe băncile universită
ții, a continuat el, vor deveni mâi
ne cercetători, oameni de știință. 
Or, pentru omul de știință pacea 
trebuie să fie un obiectiv funda
mental. Pe deasupra a tot ce ne se
pară, pe deasupra oricăror deose
biri ideologice, apărarea păcii se 
impune ca țelul suprem al tuturor 
oamenilor".

Don Gilbert, inițiatorul „Carava
nei supraviețuirii", nu mai este ti- 
năr; el are 64 de ani și este mun
citor constructor. „Ne-am propus — 
precizează el — să ne continuăm 
acțiunea și să prezentăm, in iunie 
1982, sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrate dezarmării Manifestul in 
sprijinul umanității și petiția cu 
semnăturile ce se vor mai stringe 
intre timp și în care vom cere, pe 
lingă înghețarea și apoi scoaterea in 
afara legii a armamentului nuclear, 
crearea unei organizații internațio
nale menite să supravegheze res
pectarea acestor’ interdicții. Ne pro
punem, de asemenea, să organizăm 
în toate universitățile americane un 
referendum asupra dezarmării. La 
mitingul de la New York, reamintește 
el, am desfășurat un uriqș steag alb 
pe care se afla imprimat in albastru 
Pământul, așa cum este văzut' din 
Cosmos. Planeta noastră este mică, 
dar este o planetă bună. Nu poate 
exista scop mai nobil decît acela 
de a face totul pentru a o lăsa in 
stare bună copiilor noștri, genera
țiilor viitoare". Și el a încheiat ci
tind cîteva versuri dintr-o poezie 
a sa :

„Lumea noastră nu este, poate, o 
lume perfectă, / Dar nu credeți 
oare că fiii noștri și fiii fiilor noș
tri / au dreptul să o facă mai 
bună ? I Să le dăm această posi
bilitate".

Romulus CĂPLESCU

Agenda 
energetica 

R.D. GERMANA : Măsuri 
de economisire

BERLIN 29 (Agerpres). — Industria 
chimică a R.D. Germane este una din
tre cele mai mari consumatoare de 
energie a economiei naționale. Astfel, 
de exemplu, numai la combinatul 
„Leuna-Werke" cheltuielile necesare 
surselor energetice constituiau pină 
recent 25 la sută din costul întregii 
producții. Aproximativ 30 la sută din 
fohduriie de bază sînt destinate in
stalațiilor pentru alimentarea cu 
energie și apă. Măsurile care s-au 
luat pentru folosirea rațională a ener
giei au dus la economii anuale 
de 4 500—4 900 terajoul, adică echiva
lentul a 510 000—556 000 tone cărbune, 
în condițiile unei creșteri a pro
ducției.

ANGLIA t Centru 
de televiziune alimentat 

cu energie solară și eoliană
LONDRA 29 (Agerpres). — Com

pania britanică de radioteleviziune 
(B.B.C.) a construit un centru de te
leviziune care se alimentează cu 
energie solară și eoliană. Ziarul 
..Guardian" scrie că, deși puterea 
centrului este incă mică, construirea 
lui este importantă pentru căutarea 
unor soluții in direcția folosirii de 
noi surse de energie.

Prognoze ale experților 
americani

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Potrivit unor prognoze efectuate de 
experții de la „Bank of America", se 
apreciază că in anii '80 cererea de 
petrol in țările in curs de dezvoltare 
va crește, iar in țările capitaliste dez
voltate (exclusiv Japonia) se va re
duce. tn actualul deceniu, cererea 
mondială de petrol va crește în me
die cu 1 la sută anual, in timp ce 
consumul de materii prime energetice 
va spori cu 3—4 la sută. în anii ’60, 
subliniază prognoza, cererea mon
dială de hidrocarburi a crescut anual 
cu 6 la sută, iar in deceniul trecut, 
cu 3 la sută. La energia nucleară se 
prevede creșterea consumului anual 
cu 10 la sută, la.cărbune. cu 4 la sută, 
iar la gaze naturale cu 2 la sută.

Prețul la petrol, apreciază exper- 
ții. va crește în următorii ani în me
die cu 2—3 la sută anual și va 
ajunge în 1990 la 100 dolari barilul.

JVoua rundă de negocieri dintre 
„cei zece“ și Japonia

în desene sugestive, tn suplimente 
speciale, presa occidentală exprimă 
îngrijorarea cercurilor industriale și 
a factorilor politici din țările Pieței 
comune șl S.U.A., provocată de ofen
siva mărfurilor japoneze. „Japonezii 
au devenit campioni mondiali in 
construcția de automobile — gerie 
revista „STERN" din R.F.G. Șantie
rele lor navale produc mai multe 
vase decît ale noastre, tn industria 
siderurgică, in cea textilă sau a com
puterelor, peste tot aceeași imagine. 
In sectoare unde odinioară dominau 
S.U.A. sau R.F. Germania, japo
nezii au preluat tntîietatea sau se 
apropie de noi cu pași uriași, tn timp 
ce economiile occidentale stagnează, 
japonezii anunță noi cifre-record. 
Ritmul de creștere economică pen
tru 1981 este evaluat la plus 5,3 la 
sută".

încercînd să descifreze „mitul eco
nomic nipon", corespondenții presei 
occidentale la Tokio pun in evidență 
unele aspecte social-Aconomice spe
cifice acestei țări : 40 milioane de fe
mei și bărbați, de pildă, lucrează in 
Întreprinderi mici și mijlocii, unde 
locul de muncă nu este in nici un fel 
asigurat, pentru că aceste uzine de
pind in exclusivitate de marile con
cerne, care le dictează preturile și 
termenele de livrare ale produselor. 
După cum se știe, produsele finite 
sint realizate in Japonia" in proporție 
de 70—80 la sută din părți fabricate 
în ateliere sau uzine de mici dimen
siuni și asamblate in halele marilor 
firme. Din datele Ministerului japo
nez al Comerțului și Industriei re
zultă că angajații din micile între
prinderi primesc salarii care repre
zintă o treime și adesea chiar mai 
puțin comparativ cu cele ale mun
citorilor din marile Întreprinderi. 
Favorizate de condițiile specifice 
— mină de lucru 
concedii legale mai 
rată mai mare a

mai ieftină, 
reduse, du- 
timpului de

lucru — firmele japoneze au reușit 
in ultimii ani să-și plaseze produ
sele in țările occidentale in propor
ții tot mai mari, pe seama și spre 
neliniștea concurenților autohtoni. 
Exporturile japoneze în țările mem
bre ale Pieței comune au atins in 
primele opt luni ale acestui an 12,6 
miliarde dolari, reprezentind un spor 
de 18,1 la sută, comparativ cu ace

eași perioadă din 1980. în același 
timp, schimburile comerciale ale „ce
lor zece" au înregistrat un deficit net 
de 7,4 miliarde dolari, aproape dubiu 
față de cel atins în primele opt luni 
ale anului trecut.

Acest contencios este discutat de 
cinci ani intre părțile interesate, fără 
a se ajunge la nici un rezultat. „Eu
ropa occidentală și Japonia — con
stata recent publicația engleză „THE 
SUNDAY TIMES" — se îndreaptă 
spre cea mai dăunătoare dispută co
mercială pe care a cunoscut-o lumea 
industrială în ultimele decenii".

Spre a aplana aceste tensiuni, în 
prima decadă a lunii octombrie, o 
misiune economică japoneză a în
ceput un turneu prin Europa, cu es
cale la Bruxelles. Londra. Paris. 
Bonn. Roma. în cadrul primelor con
tacte. reprezentanți ai industriei din 
țările vest-europene și conducători ai 
Comisiei C.E.E. au prezentat o de
clarație in șapte puncte, în care se 
exprimă „preocuparea crescindă si 
decepția in fața evoluției raporturi
lor economice dintre Japonia și 
C.E.E.".

Pozițiile par. deocamdată, irecon
ciliabile. Partenerii vest-europeni so
licită măsuri concrete și urgente pen
tru „restabilirea echilibrului", in 
timp ce reprezentanții niponi pre
conizează realizarea unor proiecte 
industriale, cu participarea capitalu
rilor japoneze, in țările Europei oc
cidentale.

In orice caz. in pachetul de mă
suri adoptate zilele ttecute de guver
nul japonez pentru inviorarea con
juncturii interne sînt menționate și 
unele intenții menite a veni în în- 
timpinarea demersurilor țărilor vest- 
europene. Deși elaborat in funcție 
de necesitățile economiei nipone, „pa
chetul conjunctural" conține si unele 
referiri la echilibrarea comerțului 
exterior. în acest scop, se prevede 
creșterea consumului privat si chiar 
a importurilor. „Această intenție — 
notează ziarul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZE1TUNG" — a fost. ce-i 
drept, anunțată și tn planul economic 
pentru anul in curs ; atunci, ca si 
acum, au lipsit precizările concrete 
asupra modului cum ar urma să fie 
realizat acest deziderat".
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