
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de prietenie în R.P. Bulgaria
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, vor efec
tua, la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist

Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria, în prima 
jumătate a lunii octombrie a.c.
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în spiritul preocupării permanente a secretarului general 
al partidului pentru aplicarea programului de îmbunătățire

a aprovizionării populației, duminică a avut loc

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUSESCU

ÎN PIEȚE ALE CAPITALEI
1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, duminică dimineață, o vizită de lucru în 
piețe ale Capitalei.

lnscriindu-se în preocuparea constantă a conducătoru
lui partidului și statului nostru pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al întregului popor, vizita a prilejuit exami
narea modului de îndeplinire, in cele mai bune condiții, a 
măsurilor stabilite privind aprovizionarea corespunzătoare a 
cetățenilor și asigurarea unor sortimente variate de produse 
agroalimentare.

In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înso
țit de tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Alexandrina 
Găinușe, Gheorghe Pană, Ana Mureșan și Ion Teșu, minis
trul agriculturii și industriei alimentare.

în această zi de octombrie, mii și 
mii de cetățeni se aflau în piețe, ca 
de obicei duminica, pentru a-și face 
aprovizionarea cu produse de sezon. 
Pilele Capitalei au oferit și acum o 
cai. 'țâțe mare de produse agroali- 
mesjare, ceea ce reflectă producțiile 
buneobținute în acest an de unită
țile agricole de stat și cooperatiste, 
precum și de producătorii individuali. 
Abundența de produse constituie, tot
odată, o mărturie a modului în care 
se înfăptuiesc programele de apro
vizionare teritorială, elaborate la ini
țiativa secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Semnificative în acest sens sînt 
cantitățile apreciabile de produse 
puse la dispoziția bucureștenilor în 
această .dimineață — 424 tone carne 
și 160 tone preparate din carne, 700. 
tone ulei, 2 000 tone zahăr, 3 000 hec
tolitri lapte, 24 tone unt, 2 milioane 
ouă. O pondere însemnată ocupă în 
piețele bucureștene legumele și zar
zavaturile de sezon, cele mai mari 
cantități fiind înregistrate la cartofi 
— 3 000 tone, tomate — 175 tone, ar
dei — peste 300 tone, precum și la 
mere și .struguri. Se remarcă faptul 
că, față de anul trecut, cantitățile de • 
cartofi însilozate sînt în prezent de 
două ori mai mari. Măsuri pentru 
realizarea stocurilor necesare s-au 
luat și în ceea ce privește aprovizio
narea cu alte produse specifice aces
tei perioade.

Vizita a început în PIAȚA DO
ROBANȚI, unde cetățenii aflați la 
acea oră la cumpărături au făcut se
cretarului general al partidului o 
primire călduroasă, exprimîndu-și sa
tisfacția și recunoștința față de grija 
constantă pentru buna aprovizionare 
a populației. Aici s-a constatat exis
tența unor cantități corespunzătoare 
de legume și fructe de sezon, intr-un 
sortiment variat și de bună calitate.

Avînd în vedere că la acea oră in 
piață era o mare afluență de cumpă
rători, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că se impune construirea 
unei noi piețe și a cerut consiliului 
popular să prezinte un proiect în 
conformitate cu intensa dezvoltare 
urbanistică a zonei Floreasca-Do- 
robanți.

S-a vizitat în continuare PIAȚA 
OBOR.

La trecerea coloanei de mașini, pe 
bulevardul Ștefan cel Mare, a fost

apreciată existența a numeroase cen
tre și puncte de desfacere a produ
selor agroalimentare.

In piața Obor, unul dintre Cele mal 
vechi și importante vaduri comer
ciale ale Capitalei, cetățenii au făcut 
o primire plină de bucurie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, i-au oferit flori, 
i-au strîns mina cu căldură, mulțu- 
mindu-i pentru modul statornic în 
care urmărește îndeplinirea progra
melor de aprovizionare a populației.

In această duminică, Oborul oferă 
imaginea unei activități comerciale 
intense, piața dispunînd de cantități 
suficiente de mărfuri. în piața de le
gume s-a constatat că mai buna a- 
provizionare se datorează și organi
zării unor puncte de desfacere a 
produselor de sezon de către unele 
județe.

S-a indicat ca, în cadrul acestei co
laborări, județele ce trimit marfă 
pentru București să repartizeze un 
număr sporit de personal, pentru a- 
sigurarea unei vînzări rapide.

O atenție deosebită a acordat secre
tarul general al partidului problemei 
extinderii Pieței Obor, centru de im
portanță deosebită pentru aprovizio
narea populației Capitalei. S-a reco
mandat să se folosească mai bine 
spațiile existente, prin dislocarea unor 
activități necomerciale care s-au 
practicat în această zonă și afectarea 
întregului spațiu vînzării de produse 
agroalimentare. S-a stabilit, in ace
lași timp, ca transportul mărfurilor 
și aprovizionarea pieței să se facă în 
timpul nopții, astfel ca la începerea 
vînzării să nu mai existe mijloace de 
transport în incintă care să limiteze 
suprafața comercială.

în timpul vizitării Halei Obor, s-a 
remarcat existența une’ cantităti su
ficiente de pește și carne. în același 
timp, s-au constatat unele lipsuri in 
ceea ce privește ritmul vinzării aces
tor produse in comparație cu numărul 
mare de cumpărători.

întrucit Comitetul Executiv al Con
siliului popular al Capitalei a infor
mat că dispune de cantități suficien
te de pește și alte produse alimen
tare, s-a hotărît mărirea numărului 
de puncte de desfacere in acest sec
tor, în vederea evitării aglomerației 
și reducerii timpului pe care cetățe
nii il afectează cumpărăturilor.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca între măsurile ce urmează 
a fi luate în vederea îmbunătățirii
(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
l-a primit pe tovarășul Guy Daninthe, 

secretarul general al P. C. din Guadelupa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, l-a primit, in cursul zi
lei de luni, pe tovarășul Guy Da
ninthe, secretar general al Partidului 
Comunist din Guadelupa, caire a fă
cut o vizită de prietenie în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.CJi.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele condu
cerii Partidului Comunist din Gua
delupa, un salut călduros, iar po
porului român urări de noi succese 
în construcția socialistă. Totodată, 
secretarul general al P.C. din Gua
delupa a adresat vii mulțumiri se
cretarului general al P.C.R. pentru 
posibilitatea ce i-a fost oferită de a 
vizita din nou România și a avut 
cuvinte de înaltă apreciere față de 
realizările obținute de oamenii mun
ci;, di.n .tara, noastră. în toate, dome- , 
niîle de activitate.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat oaspetelui un salut frățesc 
și a rugat să se transmită conducerii 
partidului urări de noi succese în 
activitatea sa.

în cadrul întrevederii a avut loc

o informare reciprocă cu privire la 
activitatea și preocupările celor două 
partide, precum și un schimb de pă
reri în legătură cu unele probleme 
internaționale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

în acest cadru a fost manifestată 
satisfacția față de bunele relații de 
prietenie, solidaritate frățească și co
laborare dintre P.C.R. și P.C. din 
Guadelupa, exprimîndu-se dorința de 
a dezvolta aceste relații, în folosul 
celor două partide, al popoarelor 
român și din Guadelupa, ai cauzei 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Schimbul de vederi în probleme 
Internaționale a evidențiat marile 
schimbări care au avut ioc în lume 
in favoarea forțelor progresiste, de
mocratice și revoluționare, exprimîn- 
du-se voința celor două partide de 
a-și aduce contribuția, împreună cu 
toate forțele iubitoare de pace, la 
slăbirea încordării, la reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, cola
borare și respect al independentei 
popoarelor, la soluționarea conflicte
lor din diferite zone ale lumii pe 
calea dezarmării, prin tratative, ex- 
cluzîndu-se cu desăvîrșire folosirea 
forței sau a amenințării cu forța.

S-a relevat faptul că se impune cu 
acuitate oprirea cursei înarmărilor.

reducerea cheltuielilor militare, a ar
matelor și armamentelor și trecerea 
la măsuri de dezarmare, șl în special 
de dezarmare nucleară, fără de care 
nu pot fi concepute pacea $1 secu
ritatea popoarelor.

De ambele părți s-a relevat necesi
tatea întăririi unității de acțiune a 
partidelor comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate, a tuturor forțelor de
mocratice și progresiste, a opiniei 
publice în lupta împotriva politicii 
imperialiste și neocolonialiste. pentru 
lichidarea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale care să asigure posibilitatea 
dezvoltării libere, de sine stătătoare 
a tuturor popoarelor, pentru triumful 
idealurilor de pace, democrație și 
progres social ale tuturor națiunilor.

S-a reafirmat hotărîrea P.C.R. și 
P.C. din Guadelupa de a acționa pen
tru dezvoltarea solidarității și unității 
dintre partidele comuniste și munci
torești pe baza- respectului autono
miei și independentei fiecărui partid, 
a dreptului acestora de a-și stabili 
propria linie politică in conformitate 
cu condițiile specifice din fiecare 
tară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovără
șească.

Mâsurf stabilite in urma vizitei pentru 
moi buna organizare a activității piețelor 
si a rețelei de desfacere a produselar 

agroalimentare si gospodărirea 
corespunzătoare a fondului de marfă

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a analizat cu factorii de 
răspundere din cadrul guvernului și 
al Consiliului popular al Capitalei 
concluziile desprinse în urma ana
lizei efectuate la fața locului cu 
privire la modul de organizare a 
piețelor și asigurarea aprovizionării 
populației cu legume, cartofi, fruc
te și alte produse agroalimentare.

S-a apreciat că există mărfuri și 
resurse suficiente pentru a asigura 
o bună aprovizionare a populației, 
dar, totodată, s-au constatat și o 
serie de lipsuri și deficiențe in mo
dul de organizare a desfacerii 
acestor produse, în depozitarea, și 
sortarea lor, precum și în modul’în 
care se asigură desfacerea către 
populație.

In condițiile favorabile ale aces
tei toamne, cind dispunem de un 
fond de marfă îndestulător, se im
pune să se ia toate măsurile pen
tru gospodărirea corespunzătoare a 
întregului fond de marfă, păstrarea 
calității mărfurilor, precum și pen
tru desfășurarea in bune condiții 
a activității în piețele agroalimen
tare și întreaga rețea de desfacere 
a acestor produse.

In cadrul analizei, secretarul ge
neral al partidului a criticat sever 
conducerea Consiliului popular al 
municipiului București și a Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, a Ministerului Comerțului 
Interior pentru slaba preocupare 
privind buna organizare a activi
tății in piețe și la centrele de des
facere a produselor, precum și pen
tru lipsurile constatate privind 
transportul, sortarea, depozitarea și 
asigurarea calității mărfurilor.

Ținînd seama de gravele nea
junsuri existente in această direc

ție, s-a hotărît destituirea, ca neco
respunzători, a tovarășului Augus
tin Todea din funcția de adjunct 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare și director general 
ai Direcției generale economice a 
horticulturii, a tovarășului Nicolae 
Ganea din funcția de prim-vicepre- 
ședinte, precum și a tovarășului 
Gheorghe Preda din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București.

Totodată, s-a hotărit atenționarea 
conducerii Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, a Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al Capitalei și a președintelui 
acestuia, cit și a conducerii Minis
terului Comerțului Interior.

S-a indicat, de asemenea, să se 
ia măsuri de sancționare a tuturor 
persoanelor care se fac vinovate 
de nerespectarea prevederilor le
gale privind depozitarea, gospodă
rirea și livrarea în bune condiții a 
mărfurilor către populație.

Secretarul general al partidului a 
indicat guvernului să adopte un 
ansamblu de măsuri menite să asi
gure un control riguros privind mo
dul în care se sortează, depozitea
ză și livrează către piețe și punc
tele de desfacere legumele, fruc
tele, cartofii și alte produse alimen
tare, mărirea numărului centrelor 
de desfacere, folosirea mai judici
oasă a spațiilor existente și mai 
buna organizare a activității perso
nalului muncitor din comerț.

Totodată, s-a stabilit ca în dome
niul comercializării produselor agro
alimentare să fie intensificat con
trolul organelor obștești, al organi
zațiilor de sindicat, organelor de 
stat, în conformitate cu prevederile 
legii, cu contribuțiile ce le revin în 
acest domeniu.

Pentru îmbunătățirea aprovizionă- 

(Continuare în pag. a IXI-a)

Vremea a devenit instabilă și rece, ceea ce impune ca în această săptămină, 

printr-o puternică mobilizare a mijloacelor mecanice și a forțelor umane de la sate

FIECARE ZI SĂ DEVINĂ 0 Zi A RITMURILOR 
ÎNALTE LA

® Porumbul mai este de 
recoltat de pe 41 la sută 
din suprafața cultivată, 
soia - de pe 32 la sută, 
strugurii - de pe 54 la 
sută

® Condițiile atmosferi
ce impun ca produsele cu
lese să fie mai operativ 
transportate și depozitate

© Livrarea porumbului 
și a altor produse agricole 
destinate fondului de stat 
trebuie muît intensificată

© Pentru însămînțarea 
în epoca optimă a celor 
1,5 milioane hectare cu 
grîu, este absolut necesar 
ca zi de zi să fie realizate 
și depășite vitozeâe de lu
cru stabilite
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STADIUL ÎNSĂMINȚĂRII GRIULUI, în procente, în 
seara zilei de 3 octombrie. (Ieri, în județul Covasna s-a 
încheiat semănatul griului).

LOCUITORI Al SATELOR!

Buna aprovizionare a populației cu produse agro
alimentare depinde de recoltarea fără întîrziere a roa
delor acestei toamne, de evitarea oricăror pierderi!

Acordați cea mai mare atenție încadrării lucrărilor 
în perioada optimă și respectării normelor tehnice la 
semănat - condiții hotărîtoare pentru recolte bogate 
în anul viitor!
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Ca să poți deveni exemplu 

pentru alții, să fii mai intîi 

exemplu pentru tine însuți

CAMPANIA
AGRICOLĂ

DE
TOAMNĂCa o albină

I (Ma- 
vară

I

I

loan Taficic din Remeți 
ramureș) adună in fiecare 
plante medicinale : flori, frun
ze, rădăcini, sămință, coji de ar
bori, pentru a le preda la cen
trele de achiziții. Tot el cunoaș
te foarte bine și plantele pen
tru culori vegetale. Pe unele 
le găsește doar in Maramureș, 
pe altele numai in județul 
Brăila ori pe lingă Brașov, Ti
mișoara sau Arad... Fiecare cu 
rețeta ei de conservare. Umblă 
neostenit de la o margine la 
alta a țării, pentru sănătatea se
menilor. „Ca o albină" — ii zi
cea cineva.

I
I
I
I

I

I

I
I
I
I

Soluții originale
Scriam nu de mult, in cadrul 

rubricii noastre, că municipali
tatea din Brăila a reușit să a- 
ducă in ultimul timp o notă de 
prospețime in grădina mare a 
„orașului cu salcimi". A fost 
amenajată o fintină arteziană 
de o construcție ingenioasă șl 
un mare ceas floral, au fost 
amplasate mai multe statui.

Corespondentul ziarului nos
tru pentru județul Brăila, Cor
neliu Ifrim, ne comunică și alte 
noutăți de ultimă oră : țn ve
chiul turn de apă al orașului 
din grădina mare, devenit inu
til, a fost amenajat un bufet- 
berărue și o cofetărie, iar clă
direa unui vechi restaurant va 
fi transformată intr-un muzeu 
de artă plastică. Fapt care l-a 
determinat pe epigramistul brăi- 
lean Ștefan Tropcea să scrie un 
catren... la zi : „Deși nuanțele 
ne scapă, / Apreciem că-i foarte 
greu / Să faci bufet un turn 
de apă / Și din bufet să faci 
muzeu".

I
I
I
I

I
I

I
I

În personalul
7003

I

I
I
I
I

S-a întimplat vineri, 1 octom
brie, in trenul personal 7 00.3, de 
pe ruta București — Urzicent — 

înainte de plecarea 
ora 16,20 din Gara 
vagoane și-au fă- 
niște fete foarte 

saci și sacoșe pline 
bere de un litru 
la magazinele ali- 
lei. Dar cele două 
ambulante le vin- 

cre- 
plus

I

I
I

Galați. încă 
trenului, la 
de Nord, in 
cut apariția 
brunete, cu 
cu sticle de 
care se vînd 
mentare cu 8 
negustorese 
deau — n-o să vă vină să 
deți I — cu 20 de lei litru, 
doi lei sticla.

în primele trei vagoane 
locomotivă am numărat 
100 de sticle cumpărate de că
lători — mulți dintre ei nave
tiști — la acest preț de spe
culă, cu cîștig de 250 la sută I 
Cit de ușor ciștigă 
și tocmai de la cei 
cesc cu sudoare !

Oare conductorii , . .
nului n-au văzut (sau n-au vrut 
să vadă ?) ce se intimpla sub 
ochii lor ?

de la 
peste

unii banii — 
care li mun-

și șeful tre-

I

I
I

I

I

În toiul nopții
O anume Rodica Cruceru din 

Dragomirești s-a furișat in toiul 
nopții in curtea lui Petre 
nescu din Tirgoviște cu 
să-i golească cotețul de 
Tocmai cind pusese trei 
intr-o sacoșă, i-a tăiat calea di
nele gospodarului, vădit nemul
țumit de vizita ei nocturna. Vâ- 
zind că nu e chin să. se retragă 
pe unde intrase, intrucit dinele 
n-o slăbea o clipă, făptașa s-a 
urcat intr-un pom. „Dialogul" 
dintre credinciosul patruped și 
cea cu găinile din pom l-a trezit 
pe stăpin. A fost coborită și dusă 
pe sus la miliție, unde a poves
tit toată... găinăria.

Simio- 
gindul 
găini.

mofete

Cuminte...
| două zile

I

I
I

I

Un tinăr din Buzău, Corneliu 
Marin, a fost condamnat la zece 
luni închisoare cu suspendarea 
pedepsei, fiind surprins la volan 
fără permis de conducere. In 
fața instanței, implorind clemen
ță, tînărul a făgăduit că se va 
face băiat cuminte. Și a reușit să 
se țină de cuvînt, dar... numai 
două zile, „lmprumutind" din 
nou mașina părinților (1-BZ- 
1143), a poposit la... „Popasul tu
ristic Merei", a băut cit a băut, 
apoi a continuat cheful 
După miezul nopții, 
cat din nou 
pornit-o spre Mărășești.
Poșta Cilnău și Comisoaia, au
toturismul a acroșat o căruță și 
cei aflați in ea au fost acciden
tați. Laș, C.M. a fugit de la lo
cul faptei, dar a fost repede 
prins și urmează ca legea să-și 
spună din nou cuvintul — de 
data aceasta cu toată asprimea.

acasă, 
s-a ur

la' volan și a
Intre'
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I Unde duce 
cararuia ?
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Doi tineri iubitori de drume
ții montane au pornit din Stina 
de Vale cu gindul să ajungă la 
Moara Dracului, un foarte atrac
tiv punct turistic din Munții 
Apuseni. Dar cind pădurea de
venise mai deasă și cărările mai 
bifurcate, s-au rătăcit. Noroc că, 
intr-un tirziu — din fericire, nu 
prea tirziu — au intilnit un pă
durar, care i-a îndrumat pe ca
lea cea bună.

Din pățania celor doi tineri și 
din cele constatate la... fața lo
cului rezultă că in Apuseni, 
pe multe din traseele și cărărui
le care duc in virf de munte, lip
sesc semne indicatoare. Să 
nu existe oare in Bihor tineri 
inimoși și iubitori de frumos, 
care să facă și să refacă atit 
de necesarele marcaje din mun
ți și păduri ?

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteîi"
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întîmplarea a făcut ca tn ziua cind 
ne aflam in întreprinderea de meca
nică fină din Sinaia, maistrul Valeriu 
Popescu să lucreze în schimbul doi. 
Altfel, așa cum aveam să-1 cunoaș
tem mai tirziu, foarte zgîrcit la vorbă 
în ceea ce privește propria-i persoa
nă, n-am fi aflat mai nimic despre 
el. Dar oamenii uzinei îl cunosc 
foarte bine. Nu numai pentru că lu
crează aici de 30 de ani, adică de la 
vîrsta de 16 ani. Ci mai ales pentru 
faptele sale de muncă, pentru faptele 
sale de viață. Să le lăsăm să vor
bească...

Cu cîtva timp în urmă, conducerea 
ministerului a solicitat executarea 
unei comenzi pentru export. Zbîrnîiau 
telefoanele, veneau delegați : maximă 
urgență, calitatea ireproșabil^. sarcină 
de mare răspundere, o îndatorire de 
onoare, o chestiune de prestigiu... Era 
vorba de echipamente de injecție, iar 
sectorul principal pentru executarea 
lor îl constituia linia de fabricație de 
care răspundea Valeriu Popescu. Din 
inițiativa sa, ca secretar de partid, 
biroul organizației 
de bază a hotărît 
convocarea unei 
adunări extraor
dinare a comu
niștilor, la care a 
fost invitată și 
conducerea între
prinderii. Munca 
a fost organizată 
pînă în cele mai 
mici amănunte, 
cu responsabili
tăți precise pen
tru maiștri, șefi 
de echipă, pentru 
fiecare comunist. 
S-a vorbit pe 
scurt despre în
datoririle mem
brilor de partid. Nu s-a luat nici 
un angajament, el fiind de la sine 
înțeles. Apoi s-a trecut la treabă. 
Secretarul de partid putea fi văzut 
în acele zile pretutindeni în secto
rul de muncă, nu numai supraveghind 
și dînd sfaturi, ci lucrînd efectiv la 
o mașină sau alta. Mai ales acolo 
unde tinerele și tinerii muncitori cu 
mai puțină experiență se împotmo
leau. Le regla mașinile, le ascuțea 
cuțitele. Comanda, care a fost de
numită „Acțiunea K 500“, a fost reali
zată în timp record. Cei peste 400 de 
muncitori din sector, tineri și 
vîrstnici, au trecut peste un prag greu.

După executarea pompelor a avut 
loc și un moment festiv cu prilejul 
căruia s-au făcut evidențieri. A fost 
auzit atunci și numele electricianului 
Marian Popa. Pentru nea Valeriu, 
așa cum îi spun cei tineri, eviden
țierea a semnificat o altă bătălie 
cîștigată. O bătălie de care s-a bucu
rat mult. Cu un an în urmă. M.P. era 
un caz. Un caz ce părea irezolvabil. 
Repetatele încercări pentru a-1 aduce 
pe făgașul cel bun dăduseră greș. 
Mulți erau de părere că nu mai era 
nimic de făcut. Urma desfacerea con
tractului de muncă. Numai secretarul 
de partid n-a fost de acord. I-a tre
buit mult timp și a fost nevoie de 
mult tact pentru această... comandă 
morală, pe care singur și-a contrac
tat-o. Mai întîi a cîștigat încrederea 
tînărului muncitor. Apoi, și aceasta a 
fost cheia succcesului, a reușit să 
schimbe imaginea despre sine a lui 
M.P., care, obișnuit să fie mereu 
arătat cu degetul, își pierduse încre
derea în forțele proprii. Și încet, dar 
sigur, tînărul electrician a devenit 
unul dintre muncitorii de nădejde ai 
secției. După adunarea amintită, cu 
fața iradiind de bucurie, i-a spus doar 
atit maistrului : „Ce bine te simți 
cind te laudă lumea !“.

Ce spun oamenii despre maistrul 
Valeriu Popescu ? Inginerul Gheor
ghe Tiu, membru al comitetului de 
partid : „îl cunosc de mult. Am in
sistat să-1 cunoașteți. Dar pentru 
faptul că-1 apreciez în mod deosebit, 
și toți știu adest lucru, prefer să vor
bească cei cu care lucrează zi de zi".

C • J /

înaintate, 
revoluționare

Ion Gheorghe : „Nea Valerică a 
fost ucenic la tatăl meu. Apoi eu am 
fost ucenicul care a învățat strungă- 
ria de la nea Valerică și, mai tirziu, 
am fost lucrător în formația lui. 
Pentru mine este un model. Nu sînt 
ca el, dar tare aș dori să fiu... Eu îl 
admir și pentru viața lui de familie, 
pentru felul în care și-a crescut și 
și-a educat cele două fete".

Laurcnțiu Nicolescu : „Și eu i-am 
fost ucenic. Pe atunci eram în echipa 
de lupte a uzinei, am fost și campion 
național la juniori. Mă înțelegea și 
mă încuraja, dar îmi amintea mereu, 
mai în glumă, mai în serios : „Primii 
în sport, primii in producție". Din fi
rea mea sint cam arțăgos. Și ca 
C.T.C.-ist mai am discuții cu oame
nii. Cum apare nea Valerică, totul 
se rezolvă cu calm, cu înțelegere. Nu 
știu cum se face că în fața lui mă 
potolesc. Are nea Valeriu nu știu ce 
de te aduce la rostul lui. Acum doi 
ani, un muncitor, numele n-are im
portanță, călcase alături, ca să spun 
așa. îl îmbrobodise una.și își lăsase 

nevasta și copiii. 
Ce-a făcut, ce-a 
dres maistrul că 
l-a dezmeticit pe 
omul nostru, care 
s-a întors la că
minul său“.

în acest punct 
al discuției soseș
te și maistrul Po
pescu. La început, 
putină stînjenea- 
lă. îl rugăm să 
ne vorbească des
pre cîteva din 
realizările sale 
profesionale. Dă 
din umăr ca și 
cum n-ar avea ni
mic de spus. îi 

amintim de dispozitivul care a per
mis efectuarea concomitentă a mai 
multor operațiuni la o fază, de pro
cedeul de a dubla durata de func
ționare a cuțitelor, de corpul... „Dar 
toate astea sînt sarcini de serviciu și 
apoi nu le-am făcut singur" — ne 
răspunde simplu.

Treptat, convorbirea devine mai 
caldă și maistrul dispus să se expli
ce : „Nu sînt șef, cum spuneți dum
neavoastră, eu mă consider muncitor 
cu răspunderi mai mari. Aceste răs
punderi mă obligă pe mine să fiu 
foarte atent cum mă comport, cum 
muncesc. Este principala condiție de 
a fi exigent cu ceilalți. Nu poți pre
tinde cuiva să fie corect, înainte de 
a nu fi tu. Nu mă opun ca unii să 
nu fie sancționați cînd comit aba
teri, cum greșit se pare că ați înțeles. 
Pe primul plan însă organizația noas
tră de partid pune munca de educare, 
de creare a unui climat în care oa
menii să lucreze cu plăcere și pe de
plin conștient! de îndatoririle lor. O 
spun din experiență : glasul ridicat, 
amenințarea nu sînt mijloace de con
vingere. Cu regret, mi se mai întîm- 
plă și mie. în asemenea situații cred 
că mă frămînt mai mult decît cel 
față de care am ridicat tonul. Și fac 
tot ce pot apoi să se vadă clar că 
nu-i caut pricină".

Mai avem consemnate și părerile 
secretarului adjunct al comitetului de 
partid, loan Dumitru despre munca 
maistrului Valeriu Popescu în calitate 
de secretar al organizației de bază. 
„Eu vă spun numai atit. A fost de 
curînd la noi un colectiv de control 
de la Comitetul Central. La conclu
zii, tovarășul care conducea colectivul 
l-a felicitat pentru întreaga activitate 
a organizației și mai ales pentru spi
ritul critic și autocritic al adunărilor 
de partid. într-adevăr. aici este un 
bun climat de muncă, dar nu călduț, 
ci sincer, deschis, unde nu-și are 
loc automulțumirea și nu se închid 
ochii asupra neajunsurilor, oricui ar 
aparține ele".

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

PORUMBUL 
—recoltat mai intens, 
transportat și depozitat 

mai operativ!
GIURGIU: Atelaje și camioane — pe măsura 

vredniciei culegătorilor
In județul Giurgiu, po

rumbul a fost recoltat de 
pe o suprafață de peste 
44 500 hectare din cele 
68 372 hectare cultivate în 
acest an în unitățile agri
cole, lucrare ce se exe
cută concomitent cu însă- 
mînțarea cerealelor de 
toamnă șl strîngerea legu
melor. intrucit producția 
de porumb este foarte - 
bună, volumul lucrărilor 
de executat este deosebit 
de mare. Iată de ce, în 
sprijinul cooperatorilor și 
al lucrătorilor din I.A.S. 
au venit' aproape 28 000 
elevi, peste 1 000 studenți, 
militari și cîteva mii de 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile 
orașului Giurgiu.

In numeroase cooperati
ve agricole, cum sînt cele 
de la Călugăreni, Oinacu, 
Braniștea, Ghimpați, Letca 
Nouă și .Greaca, recoltarea 
manuală, bine organizată, 
a fost însoțită de organi
zarea transportului cu ate
lajele. Ca urmare, întreaga 
producție a fost scoasă din 
cîmp, iar acum este bine 
conservată. La C.A.P. Bra
niștea, porumbul de pe în
treaga suprafață de 404 
hectare este recoltat ma
nual și transportat cu a- 
proape 100 de căruțe. La 
cele 6 tractoare au fost 
cuplate cite trei remorci, 
în nici o zi nu a rămas 
porumb cules pe cîmp. 
Pină în prezent s-au re
coltat 300 ha, iar econo
mia de carburanți se ci
frează la aproape 10 tone. 
Bună organizare la cules 
există și la Greaca, unde 
combinele au fost folosite 
doar pe solele ce trebuiau 
însămînțate cu grîu.

Eforturile ce se desfă
șoară în aceste zile în ve
derea strîngerii întregii 
recolte trebuie să fie în
soțite de măsuri ferme

pentru a se transporta și 
depozita rapid tot porum
bul. în această privință, 
lucrurile nu stau peste tot 
tocmai bine. La C.A.P. 
Vieru, din 1 154 hectare cu 
porumb recolta s-a strîns 
de pe 300 hectare, obținîn- 
du-se cite 8 500 kg la hec
tar. Președintele unității, 
Constantin Bîrlan, un om 
de care nu se mai lipește 
somnul, se arăta îngrijo
rat de faptul că transpor
tul producției decurge în 
ritm foarte lent. In pă- 
tule cu plasă de sîrmă au 
fost depozitate cam 200 
tone, dar în curte, pe pă- 
mînt, în grămezi, așa 
cum au fost descărcate, 
sînt peste 700 tone de po
rumb știuleți ce așteaptă 
să fie depănușat și trimis 
la bază. Comandamentul 
județean a luat măsuri e- 
nergice, detașînd un nu
măr de mașini și mecani
zatori din alte zone, forțe 
umane la depănușat, dar 
transportul trebuie să țină 
cît de cit pasul cu recol
tarea pentru ca întreaga 
producție să fie pusă la a- 
dăpost. La I.A.S. Prundu 
și Clejani sînt mari canti
tăți de porumb în cîmp — 
ce-i drept bine conservat 
și păzit — dar ploile au 
dat un prim avertisment 
celor care nu se grăbesc.

Așa cum am mai spus, 
producția de porumb din 
județul Giurgiu este anul 
acesta foarte bună șl tre
buie să se întreprindă 
totul pentru a nu se pier
de nimic din recoltă. So
luția este ca, în aceste 
zile, mijloacele mecanice 
și atelajele să fie concen
trate la transportul po
rumbului adunat în gră
mezi.

Petre CRISTEA
corespondentul „Sqlnteii"

Recoltarea porumbului la C.A.P. Braniștea, județul
Giurgiu Foto : S. Cristian

IALOMIȚA:

Locul porumbului 
este în magazii, 
nu în grămezi 

pe cîmp!
Lanurile de porumb ale Bărăga

nului freamătă de muncă. Cantită
țile culese sporesc de la o zi la alta. 
Pînă în seara zilei de 3 octombrie, 
porumbul a fost strins de pe 60 200 
hectare, reprezentind 69 la sută din 
suprafața cultivată. în unitățile din 
consiliile agroindustriale Grivița, 
Țăndărei, Fierbinți, Balaciu, Urzi- 
ceni și Slobozia porumbul a fost 
recoltat de pe 80—90 la sută din su
prafață. Problema numărul unu o 
constituie transportul. Pînă acum, 
s-au transportat peste 220 000 ton» 
de știuleți, dar în cîmp se află, Py-T 
pat de coceni, peste 150 000 ton«7.:. J 
Vremea devine schimbătoare și, de ’ 
aceea, trebuie prevenite orice pier
deri de recoltă.

In județul Covasna s-a încheiat însămînțarea griului
Lucrătorii'ogoarelor județului Covasna au terminat, 

In ziua de 4 octombrie, însămînțarea griului pe în
treaga suprafață planificată.

în telegrama adresată, cu acest prilej, C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
județean Covasna al P.C.R. se arată:

Pentru cei ce muncim în agricultura județului 
Covasna, o forță puternică, mobilizatoare în în
treaga noastră activitate, o constituie aprecierile, 
îndemnurile, și indicațiile dumneavoastră date cu 
prilejul recentei vizite de lucru pe care ați efec- 
luat-o în județul nostru. Acționînd în spiritul lor, 
vă informăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, acum, după încheierea în- 
sămînțărilor, ne-am concentrat toate forțele la 
strîngerea fără pierderi a recoltelor de cartofi, 
sfecla de zahăr și porumb, culturi la care nivelul 
de producție este deosebit de bun, la transportarea

și depozitarea lor' în condiții optime, precum și la 
predarea neîntîrziâtă a tuturor cantităților prevă
zute pentru fondul de stat. De asemenea, o aten
ție deosebită acordăm asigurării cantităților nece
sare de furaje pentru întreg efectivul.de animale, 
ca și celorlalte condiții pentru iernat.

Exprimîndu-ne recunoștința profundă pentru 
grija permanentă pe care ne-o purtați nouă, oame
nilor muncii din agricultură, ne angajăm să ac
ționăm in continuare cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea sarcinilor ce ni le-ați trasat cu prilejul 
vizitei, care constituie obiective concrete ale activi
tății cotidiene a fiecărui om al muncii din județul 
nostru, pentru creșterea continuă a producțiilor ve
getale și animale, sporindu-ne astfel contribuția 
la progresul neîncetat al economiei noastre naționa
le, la întărirea independenței scumpei noastre patrii 
— România socialistă, la continua ei înflorire și 
propășire.

Modul cum este organizată mun
ca în numeroase unități agricole 
constituie o dovadă că transportul 
porumbului poate fi corelat cu re
coltarea. în cooperativele agricole 
din Ciocîrlia, Perieți, Fetești, Ogra
da, Manașia și Malu Roșu, mijloa
cele auto de transport efectuează 
cite 3 și chiar 4 drumuri pe zi. Ex
plicația e simplă. Echipele de în
cărcători și descărcători (organiza
te în lanuri și la bazele de recep
ție) acționează cu hărnicie și sînt 
bine organizate. Sînt cooperative a- 
gricole in care 50 la sută din mij
loacele de transport sînt încărcate 
de cu seară și aiung la bazele de 
recepție la primele ore ale dimi
neții. In cooperativele agricole din 
Girbovi, Grindu, Gheorghe Doja, 
Munteni Buzău, Miloșești, Traian, 
care reușesc să care între 150—200 
tone zilnic, la transportul produc
ției de porumb sînt folosite cu bune 
rezultate și atelajele. La C.A.P. 
Girbovi, din cele 130 de atelaje, 80 
transportă porumbul cules manual. 
Cooperatorii au la dispoziție time 
în care culeg știuleții, iar cînd vin 
căruțele, acestea sînt încărcate ime
diat. Tovarășul Marcel Dobra, pre
ședintele cooperativei, ne spunea că 
fiecare atelaj trebuie să transporte 
zilnic trei tone. în schimb, în uni
tățile în care se lucrează cu for
mații mici, autocamioanele și cu
plurile de remorci stau la încărcat 
cite două și chiar trei ore. Și des
cărcarea lor la baze întîrzie. Cînd 
vezi asemenea situații ai impresia 
că, pur și simplu, se numără știule
ții. La restanțele care există la 
transportul porumbului contribuie 
și conducătorii auto. Unii dintre el 
nu au pus înălțătoare la caroserii 
și, ca atare, nu folosesc mașinile la 
întreaga capacitate. Prin urmare, 
trebuie să se acționeze mai energic 
ca tot ce se recoltează, in aceeași zi 
să ajungă în pătule și magazii.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteîiy

EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII „CARPATEX“ DIN BRASOV DEMONSTREAZĂ CUM POT fl FABRICATE 

Țesături de calitate superioară, 
cu cheltuieli materiale mai reduse

Un sondaj întreprins recent de în
treprinderea „Carpatex" din Brașov 
printre cetățeni, pentru a cunoaște 
stofele pe care aceștia le preferă a 
scos în evidență faptul că majorita
tea ar dori să găsească în magazine 
stofe mai ușoare, dar frumoase și re
zistente la purtare.

— O preferință care de fapt nu 
ne-a surprins — ne spunea ing. Ana 
Ciurea, directorul întreprinderii. Ea 
se înscrie într-o tendință ce se re
simte pe plan mondial și care, în 
ultimul timp, ciștigă teren și în țara 
noastră. Așa incit tot mai mulți cum
părători doresc să poarte articole de 
îmbrăcăminte, și mă refer în special 
la cele din lină și amestec, mai u- 
șoare, mai suple, dar cu o bună izo
lare termică și rezistente la uzură.

— Cum acționați pentru a ține 
seama de aceste preferințe ?

— „Ușurarea" produselor se înscrie 
printre orientările noastre de bază 
atit pentru a tine pasul cu evolu
ția modei,- cît și pentru a răspun
de unei alte importante necesități : 
aceea de a gospodări cît mai eficient 
materiile prime și materiale de care 
dispunem și a elimina orice risipă. 
In consecință, pentru al doilea se
mestru al acestui an, peste 80 Ia sută 
din stofele din lină și amestec con
tractate cu beneficiari din tară o re
prezintă stofele ușoare, pentru pal
toane și pardesie pentru bărbați și 
pentru femei.

Desigur, se impune o precizare : 
nu este vorba de „ușurarea" cu ori
ce preț a stofelor, ci de reducerea 
greutății lor pe metru pătrat sau li
niar numai în măsura în care nu 
sînt afectate cu nimic însușirile ca
litative. Spre exemplificare, în cazul 
stofei clasice pentru paltoane, „ușu
rarea" înseamnă reducerea greutății 
țesăturii pe metru liniar de la 1 000 
grame la 700 și chiar sub 700 de 
grame. Desigur unii cumpărători

s-ar putea întreba dacă nu cumva 
reducerea greutății are totuși o a- 
numită influență asupra caracteristi
cilor fizico-mecanice, calității și as
pectului stofelor.

— Nicidecum — a ținut să pre
cizeze ing. Eremia Dancașiu, șeful a- 
telierului de creație al întreprinderii. 
Nimeni nu trebuie să aibă nici o 
reținere in momentul în care doreș
te să-și cumpere o astfel de stofă. 
Stofele mai ușoare nu numai că sînt 
mai rezistente la purtare, dar sint 
și mai suple și, implicit, răspund mai 
bine cerințelor fiziologice ale orga
nismului uman, ele avînd aceeași ca
pacitate de izolare termică ca și sto
fele clasice, mai grele. Să judece 
fiecare : cu ce este mai bun un pal
ton greu, voluminos, care, de obi
cei. este incomod la purtare, decît 
un palton sau pardesiu mai ușor, 
mai comod — și, evident, mai sănă
tos pentru organism — care asigură 
aceeași protecție termică ?

Un alt avantaj incontestabil al sto
felor ușoare este acela că o aseme
nea stofă poate fi folosită tot atit 
de bine la confecționarea unui pal
ton, ca și a unui pardesiu, ceea ce 
nu se poate spune despre o stofă 
grea, „clasică". Cum se pot asigura 
stofelor ușoare performantele la 
care ne-am referit. ? La > ora actua
lă, industria textilă și a confecții
lor dispun de tehnologii adecvate 
prelucrării stofelor ușoare, cum ar fi 
termocolarea, cașerarea, utilizarea de 
căptușeli matlasate etc., care dau 
posibilitatea ca din aceeași stofă să 
fie realizate la cele mai înalte cote 
de exigență fie paltoane, fie parde
sie, fie scurte etc.

Un interes larg l-au stîrnit și con
tinuă să-1 stîrnească în rîndul spe
cialiștilor stofele pentru paltoane ‘•i 
pardesie realizate de creatorii unității 
din Brașov în spiritul noilor orien

tări, cu o greutate de 700 g pe metru 
liniar, exclusiv din lină și materiale 
auxiliare indigene. Stofele respective 
au o contextură clasică și sînt exe
cutate într-o gamă de culori și desene 
adecvate. Se cuvine precizat că la 
fețe s-au utilizat fire fine pieptănate, 
iar la dosuri fire cardate — unele 
din materiale refolosibile — ușor 
scămoșate, ceea ce dă țesăturilor atit 
voluminozitate. cît și un tușeu plă
cut. Datorită calității și finețe! lor, 
stofele respective nu se deosebesc cu 
nimic de cele executate cu fire din 
cea mai bună lină de import. Puse 
„față în față" cu stofele, așa-zise 
clasice, mai pline, dar mai grele. în 
mod cert, nu numai consumatorul 
dar și specialistul va opta pentru 
noile creații mai ușoare și aerate ale 
întreprinderii din Brașov. Cît pri
vește eficienta economică, dacă ne 
referim la cazul întreprinderii din 
Brașov, se estimează că. prin acțiunea 
de ușurare a țesăturilor, se va putea 
economisi la nivelul unui an o can
titate de lină din care se pot realiza 
mai bine de 120 000 mp stofă.

în ce stadiu se află această ac
țiune la întreprinderea „Carpatex" 
din Brașov ? Iată ce am reținut din 
discuțiile purtate cu muncitori și 
specialiști în secțiile de producție și 
în atelierul de creație.

înainte de toate a fost revizuită în
treaga colecție de țesături a între
prinderii, fiind eliminate toate sto
fele supradimensionate. Apoi, a fost 
întocmit un program special de crea
re a unor articole noi, cu specificații 
bine stabilite pentru fiecare grupă : 
paltoane, pardesie. costume etc., care 
să răspundă atit cerințelor puse de 
evoluția modei, cît și altor solicitări 
din partea unei largi categorii de 
cumpărători. Pînă acum au și fost 
realizate 50 de articole noi în aproa
pe 400 de poziții coloristice. Multe 
dintre acestea au și fost contractate

pentru producția din semestrul doi.
Important este faptiil că in activi

tatea de creație s-a pornit de la 
baza de materii prime și materiale 
pe care o asigură țara noastră, iar 
toate produsele realizate de între
prindere corespund tuturor exigențe
lor de funcționabilitate și calitate. 
Convingător în acest sens este și 
faptul că normele interne privind 
calitatea au rămas neschimbate.

Bineînțeles, trecerea la fabricarea 
unor stofe mai ușoare a ridicat și 
ridică încă unele probleme în orga
nizarea și desfășurarea proceselor de 
producție. Bunăoară, utilizarea unor 
fire mai subțiri a impus dotarea 
secției de pregătire a fabricației cu 
curățitoare electronice, care asigură 
firelor o uniformitate perfectă și un 
aspect plăcut, fin. în același timp, în 
țesătorie s-a trecut la înlocuirea 
unor mașini clasice cu mașini de 
țesut fără suveică, care permit reali
zarea de țesături intr-o gamă mai 
largă de desene. Procesul tehnologic 
a fost în bună măsură reconsiderat 
și adaptat la cerințele de fabricație 
a noilor produse, cele mai evidente 
mutații în acest sens inregistrîndu-se 
Ia secția finisaj. Și enumerarea unor 
unor asemenea măsuri ar putea con
tinua.

Specialiștii întreprinderii „Carpa
tex" apreciază însă că pentru a se 
valorifica cit mai eficient avantajele 
create prin acțiunea de ușurare a 
țesăturilor este necesar ca întreprin
derile de confecții să manifeste mai 
multă receptivitate, ingeniozitate și 
inspirație în utilizarea stofelor res
pective, pentru crearea unei game 
largi de articole de îmbrăcăminte 
pentru toate vîrstele și sexele, lucru 
pe deplin posibil avînd in vedere și 
tehnologiile de care dispun.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Produsele de panificație-în 
sortimente variate!

în urma măsurilor 
adoptate în vede
rea gospodăririi cît 
mai judicioase atit a 
fondului de făină, cît 
și a piinii, s-a stabi
lit ca produsele de 
panificație să fie di
versificate și realizate 
în sortimente și gra- 
maje cît mai potrivi
te nevoilor reale, ra
ționale de consum.

Din capul locului o 
precizare : se conti
nuă susținut eforturi
le pentru creșterea și 
modernizarea capaci
tăților, de producție. 
Numai la fabrica Ti
tan. intrarea în pro
ducție a unei secții 
noi reprezintă un plus 
de 40 tone pîine și 
specialități în 24 de 
ore ; prin punerea în 
funcțiune și a unei a 
doua linii similare 
cantitățile fiind în cu
rînd dublate ; iar prin 
darea în funcțiune a 
unei linii mecanizate, 
de înaltă productivita-

O expoziție
Recent a fost orga

nizată de Comitetul 
pentru problemele 
consiliilor populare o 
expoziție cu produse 
realizate de unitățile 
industriei locale sub
ordonate direct consi
liilor populare. Și 
dacă unele județe 
precum Sibiu. Bihor, 
Mureș. Iași, Brașov, 
Cluj sau Prahova au e- 
talat o gamă diversă 
de bunuri, mult apre
ciate de vizitatori și 
așteptate de cumpără
tori in magazine — 
sperăm că așteptarea 
nu va dura mult — 
alte județe, intre care 
Gorj, Buzău, Călărași, 
Caraș-Severin, Con
stanța, Bistrița-Nâ- 
săud, Galați, s-au pre
zentat sub nivelul po-

te, Ia fabrica Berceni 
se pot asigura pînă la 
300 000 de chifle în 24 
de ore, o altă linie 
fiind în curs de mon
tare la „Dîmbovița".

Ce se întîmplă, to
tuși, cu sortimentele ? 
• în primul rînd, 
vrînd să-și facă via
ta mai ușoară, mulți 
responsabili de centre 
nu comandă decît cîte
va sortimente. Afir
mația „la mine asta 
nu se vinde" continuă 
să fie vehiculată in
tens, îngustînd „din 
pornire" aproviziona
rea magazinelor. E- 
xistă centre care, 
zile în șir', nu co
mandă o chiflă, un 
corn, un baton, o pîine 
intermediară. • Mer
ceologii I.C.L.-urilor 
Alimentara fac, în ge
neral, adaosuri la co
menzi, dar îndeosebi 
la pîine și chifle, și 
mai puțin la alte sor
timente • Uneori, 
fabricile nu livrea- 

cu așteptări 
sibilităților. Județul 
Harghita a etalat, ca 
noutăți de... ultimă 
oră, banalele funduri 
din lemn pentru bu
cătărie (industria lo
cală harghiteană ne- 
maiavînd în expoziție 
alte mostre — nici 
„noi", nici vechi) ; ju
dețul Bistrița-Năsăud 
a prezentat ca produ
se realizate din resur
se locale... mileurile 
din macrame ; Con
stanța... papucii din 
PVC, lipsind pină și 
cel mai mărunt arti
col din gama produse
lor de artizanat, atit 
de solicitate de turiș
tii ce vin pe litoral.

Concludent pentru 
atentia acordată de 
consiliile populare 
dezvoltării industriei

ză timp Îndelungat 
un produs sau al
tul. Bunăoară, timp de 
aproape trei luni de 
zile, fabrica „Dîm
bovița" nu a produ?’ SI 
livrat nici măcar’ o 
singură pîine... !,JTrm- 
bovița". • In sfîrșit, în 
sărăcirea numărului 
de sortimente își spu
ne cuvintul sistemul 
de urmărire ; atît la 
nivelul centralei in
dustriale, cît și al di
recției generale co
merciale, evidența se 
ține pe grupe mari : 
pîine albă, specialități 
etc. La tonaj. Iar dacă 
tonele planificate s-au 
realizat, nu se mai 
știe că „pîinea ca
sei" sau intermediara 
aproape că nu se pro
duc în unele zile, că 
„Dîmbovița" dispare cu 
lunile din unele zone 
ale orașului. Continuă, 
de asemenea, să se gă
sească cu greu produ
se căutate cum sînt 
pîinea prăjită și pes
metul. (Maria Baboian) 

neîmplinite
locale este și numărul 
produselor realizate 
de județe și prezen
tate în expoziție. In 
timp ce Clujul a eta
lat 80 de modele, Ia- 
șiul — 78 modele, ju
dețele Vîlcea și Ca
raș-Severin au pre
zentat doar... 6 mode
le (de fapt, atîtea cite 
produc), Teleorman — 
7 modele ș.a.m.d.

Sperăm că prezența 
la această expoziție a 
reprezentanților in
dustriei locale din 
toate județele tării va 
stimula inițiativele 
producătorilor, incit 
oferta de bunuri de 
consum din magazine 
va spori substanțial in 
perioada ce urmează. 
(Mihai Ionescu).

efectivul.de
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU lN PIEȚE ALE CAPITALEI

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei

vinzării în Piața Obor, să se treacă 
de îndată la eliminarea folosirii spa
țiilor comerciale ca depozite de marfă 
sau de ambalaje, la o recirculare ra
pidă a acestora.

Vizita a continuat intr-un nou car
tier al Capitalei, TITAN.

Prezența secretarului general al 
partidului a fost salutată, ca și în 
celelalte locuri vizitate, cu multă 
bucurie și entuziasm de cetățenii 
aflați în această dimineață la cum
părături. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu gospodinele, a cer
cetat cu atenție calitatea produselor 
prezentate spre desfacere.

S-a constatat, astfel, că, deși canti
tativ piața era relativ bine aprovizio
nată, în ceea ce privește modul de 
organizare și mai ales calitatea unor 
produse, în activitatea comercială 
din acest perimetru erau numeroase 
lipsuri. Secretarul general al partidu
lui a criticat sever faptul că la unele 
legume, îndeosebi la ceapă și cartofi, 
nu s-a asigurat o sortare prealabilă, 
manifestîndu-se neglijențe grave in 
ceea ce privește preambalarea mărfu
rilor. S-a hotărit pe loc sistarea vin
zării unor asemenea produse și sanc
ționarea celor vinovați.

Cei prezenți au mulțumit secreta
rului general al partidului pentru vi
zita făcută, pentru grija manifestată 
față de condițiile lor de viață și mă
surile luate.

După ce a străbătut mai multe ar
tere ale orașului, coloana de mașini 
s-a oprit la unul dintre cele mai im
portante vaduri comerciale bucu- 
reștene, PIAȚA UNIRII. Spontan, 
mulțimea a scandat din inimă nu
mele partidului și al secretarului său 
general. în semn de bucurie, de 
aleasă stimă și prețuire, gospodinele, 
ceilalți cetățeni l-au întîmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu cu
vinte de bun venit, i-au oferit flori 
din frumoasele buchete cumpărate in 
această dimineață.

Și aici, a reținut atenția preocupa
rea pentru o aprovizionare variată, 
îndestulătoare. Din păcate, și în 
Piața Unirii se constată o organizare 
necorespunzătoare a spațiilor comer
ciale, manifestată printr-o proastă în
grijire a acestora. în discuția avută 
cu gospodarii Capitalei, secretarul ge
neral al partidului a cerut să se trea
că la o mai bună organizare a halei 
din Piața Unirii, astfel incit acest 
centru comercial aflat in inima Ca
pitalei șă asigure o desfacere a 
mărimilor pe măsura marii afluențe 
de cu'pjmrători de aici. în același 
scop, s-ă indicat să se ia măsuri pen
tru reorganizarea spațiilor comerciale 
din cadrul platformei exterioare a 
pieței, prin folosirea lor cit mai bună 
evitîndu-se aglomerația.

Vizita la Piața Unirii s-a încheiat 
în aplauzele și uralele neîntrerupte 
ale numeroșilor cetățeni aflați la 
cumpărături, care și-au exprimat re
cunoștința pentru prezența secretaru
lui general al partidului in mijlocul 
lor la primele ore ale acestei dumi
nici de octombrie.

Problema mai bunei organizări a 
spațiilor comerciale s-a aflat și în 
centrul dialogului pe care secretarul 
general al partidului l-a purtat cu 
factorii de răspundere din sectorul 5 
al Capitalei, in timpul vizitelor la 
piețele GEORGE COȘBUC 
Și RAHOVA. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu'a cercetat cu atenție mo
dul in care sint aprovizionate aceste 
spații comerciale, s-a întreținut cu 
cei prezenți. Remarcind că și aici 
există produse de bună calitate și in 
cantități suficiente, secretarul gene
ral al partidului a arătat că trebuie 
acordată o atenție sporită sistemati
zării acestor piețe, extinderii spații
lor comerciale, evidențiindu-se acea
stă posibilitate îndeosebi pentru pie
țele Ghencea, Rahova și Coșbuc. A 
fost criticată practica metodelor im
provizate, cerindu-se să se treacă la 
o organizare stabilă, funcțională a 
spațiilor comerciale.

O analiză aprofundată, atît a reu
șitelor cit și a lipsurilor în organiza
rea activității de aprovizionare a 
populației cu produse agroalimentare, 
a fost efectuată de secretarul gene
ral al partidului și in piețele din noul 
și marele cartier DRUMUL TA
BEREI. Ținînd seama de numărul 
foarte mare de cetățeni care locu
iesc în această parte a Bucureștiu- 
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că se impune construirea 
unei piețe noi, cu profilul și de di
mensiunile celei existente la Obor, 
inclusiv a unei hale moderne, și a 
indicat Consiliului popular al Capi
talei ca în următoarele zile să pre

zinte propunerile privind realizarea 
acestui important spațiu comercial in 
zona Drumul Taberei — Moghioroș.

în cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a poposit și la 
Piața |UE piNTILIE, unde s a 
apreciat că spațiile comerciale exis
tente permit o mai bună amenajare, 
în conformitate cu nevoile cetățenilor 
din această parte a orașului. S-a ce
rut ca și aici să se acorde atenție ex
tinderii spațiilor, inclusiv prin folo
sirea în acest scop a suprafețelor 
existent^ de-a lungul arterelor de 
circulație, în vederea evitării aglo
merației și crearea de condiții co-es- 
punzătoare pentru un flux normal ai 
vînzărilor.

Ca și în celelalte puncte vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acor
dat și aici o atenție deosebită calită
ții produselor oferite spre vinzare. Au 
fost aduse critici severe lipsurilor 
grave manifestate în ceea ce privește 
sortarea și preambalarea mărfurilor. 
S-a apreciat ’că, mai ales in condi
țiile foarte bune de care dispunem, 
datorită . recoltei bogate a acestei 
toamne, nu există nici o justificare 
pentru neglijența și lipsa de respon
sabilitate cu care unii factori de răs
pundere cu sarcini în domeniul co
mercial privesc abaterile de la spiri
tul gospodăresc, de la obligațiile ce 
le revin în activitatea de aprovizio
nare a populației cu produse agroali
mentare.

Și aici, cai pe întregul parcurs al 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut Consiliului popular al Capita
lei, primarilor sectoarelor, Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Ministerului Comerțului Inte
rior, tuturor factorilor care au sar
cini în acest domeniu, să acționeze 
de îndată și cu toată răspunderea 
pentru organizarea activității comer
ciale, în concordanță cu abundența 
de produse existente, pentru îndepli
nirea in cele mai bune condiții a 
programelor stabilite de conducerea 
partidului și statului privind aprovi
zionarea corespunzătoare a populației 
și creșterea continuă a nivelului de 
trai al tuturor cetățenilor.

întreaga vizită s-a desfășurat sub 
semnul unității indestructibile dintre 
partid și popor, zecile de mii de ce
tățeni aflați in piețele Capitalei ma- 
nifestindu-și stima și prețuirea față 
de secretarul general al partidului, 
recunoștința lor profundă pentru ana
liza exigentă și măsurile luate și cu 
acest prilej, hotărirea de a răspunde 
acestei preocupări, de a face totul 
pentru înfăptuirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei și 
de ridicare a nivelului de trai al în
tregului popor.

Măsuri stabilite in n viatei pentru 
■ai buna organizare a activității Mr 
si a rețelei de desfacere a produselor 

agroalimentare si gospodărirea 
corespunzătoare a fondului de marfă
(Urmare din pag. I)

rii populației cu produse agroali
mentare, s-a indicat să se elabore- 
le un program pentru dezvoltarea 
piețelor agroalimentare și a rețelei 
de desfacere existente pe raza Ca
pitalei, precum și pentru realizarea 
de noi piețe și unități de desfacere, 
ținînd seama de dezvoltarea cartie
relor de locuințe, de necesitatea 
asigurării cerințelor de consum ale 
populației.

Secretarul general al partidului a 
indicat să se întreprindă de urgen
ță măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului mărfurilor agroalimen
tare pe calea ferată și auto, astfel 
incit să se asigure eliminarea ori
căror pierderi și deprecieri și li
vrarea către unitățile de desfacere 
în condiții corespunzătoare a pro
duselor.

S-a cerut organelor în drept să 
ia de îndată măsurile necesare în 
vederea respectării prevederilor le
gii, pentru ca transportul mărfurilor 
agroalimentare către piețe și punc
tele de desfacere să se efectueze 
numai in cursul nopții, asigurindu- 
se desfacerea ritmică a produselor 
și evitarea staționării mijloacelor 
auto pe platformele comerciale.

Pentru mai buna organizare o 

preluării, depozitării și desfacerii 
mărfurilor, întărirea controlului cali
tății produselor și practicarea unui 
comerț civilizat, s-a hotărît ca în
treaga rețea de desfacere a legu
melor și fructelor să fie trecută din 
subordinea Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare la Ministe
rul Comerțului Interior.

Secretarul general al partidului a 
cerut guvernului, Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea activi
tății de aprovizionare și prestare de 
servicii către populație să asigure 
aplicarea și urmărirea realizării mă
surilor stabilite pentru buna apro
vizionare a Capitalei, a celorlalte 
localități ale țării și să raporteze 
periodic asupra modului de adu
cere la îndeplinire a acestora.

Pe baza concluziilor reieșite în 
urma vizitei și a analizei situației 
din piețele Capitalei, s-a atras 
atenția tuturor consiliilor populare, 
organelor de partid, să ia măsurile 
necesare în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce le revin în conformi
tate cu programele de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritorială, 
să exercite un control permanent 
privind modul în care se desfășoară 
activitatea comercială, să asigure 
buna aprovizionare a populației.

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, a 
avut o întrevedere cu tovarășul An
tonin Kapek, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Praga al P.C. din Ceho
slovacia, care, în fruntea unei dele
gații, efectuează o vizită în țara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie statornicite între partidele, 
țările și popoarele român și ceho
slovac, rolul hotărîtor al înțelegeri
lor și hotărîrilor convenite la cel 
mai înalt nivel în amplificarea și di
versificarea acestor relații. în folosul 
progresului și construcției socialiste 
in ambele țări, al cauzei păcii in 
lume. în continuare a avut loc un 
schimb de informații privind activi
tatea desfășurată de organele de. 
partid și de stat din cele două muni
cipalități în vederea dezvoltării lor 
economice și edilitar-gospodărești. 
subliniindu-se importanța vizitelor 
reciproce de delegații pentru mai 
buna cunoaștere a preocupărilor lo
cuitorilor celor două capitale, pentru 
întărirea continuă a prieteniei româ- 
no-cehoslovace.

★
Luni, tovarășul Nicolae Constantin, 

ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
avut o întrevedere cu Ricardo 
Cabrisas Ruiz. ministrul comerțului 
exterior-al Republicii Cuba, aflat în- 
tr-o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
economice româno-cubaneze. relații 
care au cunoscut o continuă adincire 
și amplificare în spiritul înțelegerilor 
și orientărilor convenite cu ocazia 
convorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro. Relevîndu-se posibilitățile pe 
care le oferă economiile celor două 
țări, au fost analizate căile și mij
loacele menite să conducă la dez
voltarea, pe multiple planuri, a coo
perării economice bilaterale, extin
derea și diversificarea schimburilor 
reciproce de mărfuri, în interesul 
ambelor țări și popoare, al progre
sului și înțelegerii in lume.

La întrevedere a participat Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

Au fost prezenți Jose de la Fuente, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al Republicii Cuba, și Humberto 
Castello, ambasadorul acestei țări la 
București.

t V
Programul 1

11,00 Telex
11,05 Film în serial : „O nouă primă

vară “
Ultimul episod

11,45 Profiluri școlare
12.15 Cadran mondial

România și problemele lumii con
temporane

12,35 Melodii... melodii — muzică ușoară
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16,30 Clubul tineretului
17,10 Muzică ușoară
17.25 Civica
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,40 Ancheta TV : In grija opiniei pu

blice — apărarea avutului obștesc
21,05 Teatru TV : „Fără monoclu"
21.50 Telejurnal
22,00 Armonii nocturne

Programul 2

20,00 Telejurnal
20,25 Salonul TV al artelor plastice
21.15 Mic dicționar de operă și balet 

Litera „F" (II)
21,50 Telejurnal
22,00 Mic dicționar de operă și balet 

(continuare)

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 5 

octombrie, ora 20 — 8 octombrie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi rece la început, 
apoi se va Încălzi ușor. Cerul va fi va
riabil, cu înnorărt mai accentuate în 
vestul și sudul țării. Precipitații sub 
formă*de burniță șl ploaie se vor pro
duce pe alocuri în Crișana, Banat, Ol
tenia, Muntenia șl Dobrogea. tn rest, 
ploi Izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la- moderat, prezentînd Intensificări lo
cale din sud-estul țării. ,Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 3 și 13 
grade, izolat mai coborîte în nord-estul 
țării, unde, în primele nopți, condițiile 
devin favorabile producerii brumei, 
cele maxime vor oscila între 10 și 20 
de grade. In București : Vremea va fi 
răcoroasă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi temporar no- 
ros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vîntul va sufla moderat, prezentînd li
nele intensificări la începutul. interva
lului. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 8 și 11 grade, cele maxime 
vor oscila între 15 și 18 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

cinema
E3 Femela din Ursa Mare : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
E Cine iubește și lasă ; UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
EJ întîlnirea î DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16 ; 18 ; 20, POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,M
0 Un saltimbanc la Polul Nord : 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17.45 ; 20.
0 Nea Marin miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
H Drumul oaselor : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Așteptînd un tren î PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
E5 Expresul colonelului Von Ryan : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
20.
$3 Curcubeul celor șapte speranțe : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9,30; 11,30;
13.30: 15.30; 17,30: 19.30.
0 Salutări profesorului : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 11.45; 14.15; 17: 19,30,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30: 
17.15; 20. FLAMURA (85 77 12) — 9;
11,30; 14; 17; 19,30.
R Cavalerii teutoni : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15: 15,45: 19. FAVORIT (45 31 70)
— 9: 12; 16,30: 19.30.
R Waterloo : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11.30; 14,15: 17.15: 20.
El Valentina : COTROCENI (49 48 48) — 
15.30; 17,45; 20.

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit, luni dimineață, delegația Ca
merei Reprezentanților a Dietei ja
poneze, condusă de deputatul Kabun 
Muto, care efectuează o vizită de do
cumentare in țara noastră.

în timpul întrevederii a avut loc o 
informare reciprocă cu privire la ac
tivitatea forurilor legislative din 
România și Japonia. Evidențiindu-se 
cursul pozitiv al relațiilor româno- 
japoneze. de ambele părți a fost ex
primată dorința de a adinei și diver
sifica in continuare raporturile din
tre cele două parlamente. în folosul 
popoarelor român și japonez, al cau
zei înțelegerii și păcii în lume. A 
fost subliniat, totodată, rolul parla
mentelor și al parlamentarilor. în 
contextul general al Dreocuoărilor 
pentru îmbunătățirea climatului po

Prezentarea de condoleanțe la sediul reprezentantei O.E.P.
La sediul reprezentanței O.E.P. la 

București a avut loc, luni, prezentarea 
de condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a lui Saad Sayel 
(Abu Al-Walid), membru al Comite
tului Central al „FATAH“. secretar 
general al Consiliului Militar Su
prem al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise condoleanțe președin
telui Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, pentru pierderea su
ferită, precum șf sentimente de com

Conferință de presă
Cu prilejul celei de-a 33-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, luni a avut loc la 
ambasada acestei țări la București o 
conferință de presă, la care au luat 
parte reprezentanți ai presei centra
le, Radioteleviziunii, Agenției româ
ne de presă-Agerpres, precum și co
respondenți ai presei străine acredi
tați în țara noastră.

Subliniind însemnătatea evenimen
tului aniversat, ambasadorul R.D. 
Germane la București, dr. Siegfried 
Bock, a reliefat realizările obținute 
de țara sa in anii de după cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania în edificarea unei 
economii complexe, moderne. în dez
voltarea in ritmuri înalte a industriei 
și agriculturii, în creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a

® SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT
TENIS. La Ciudad de Mexico, România-Mexic 3-2

Meciul de baraj pentru „Cupa Da- 
vis“, disputat la Ciudad de Mexico 
între selecționatele României și Me
xicului s-a încheiat cu scorul de 3—2 
în favoarea tenismanilor români. în 
urma acestei victorii echipa Româ
niei își menține locul în grupa I va
lorică a competiției. în ultima zi a 
meciului. Raul Ramirez l-a întrecut 
cu 6—2, 6—1, 6—3 pe Ilie Năstase, e- 
galind scorul la 2—2, iar în partida

Campionatul mondial de volei (masculin)
în diferite orașe din Argentina au 

continuat întrecerile din grupele pre
liminare ale campionatului mondial 
masculin de volei. La Buenos Aires, 
in grupa D, reprezentativa Cubei a 
întrecut cu scorul de 3—0 (15—6, 
15—11 15—7) formația României, iar 
selecționata Poloniei a dispus cu 
3—0 (15—2, 15—5, 15—1) de echipa 
Venezuelei.

Alte rezultate : Japonia — Tunisia 
3—0 ; Argentina — Mexic 3—1 ; R.D. 
Germană — Italia 3—0 ; Canada — 
Australia 3—0 ; R.P. Chineză — Co

în divizia „B" la foîbai
Publicăm cîteva din rezultatele în

registrate in ultima etapă (a 8-a) din 
campionatul diviziei B la fotbal. 
Seria I : Viitorul Mecanică Vaslui — 
Viitorul Gheorgheni 2—0 ; Gloria Bu
zău — C.S.M. Sf. Gheorghe 3—0 ; 
Dunărea Călărași — Dunărea C.S.U. 
Galați 0—3 ; Prahova Ploiești — Uni
rea Focșani 2—0. Seria a II-a : Auto
matica București — C.S.M. Drobeta- 
Turnu Severin 2—0 ; Rapid București

în. cîteva
9 în concursul internațional de 

gimnastică ritmică, desfășurat la De
brecen, tînăra sportivă româncă Doi
na Stăiculescu, de la asociația spor
tivă Flacăra Roșie București, a reușit 
într-o companie valoroasă să ocupe 
locul 3 la individual compus cu 37.80 
puncte, precedată de renumitele gim
naste bulgare Ralenkova— 39.5 punc
te și Raeva — 38,5 puncte. Pe locul 
4 s-a clasat Molnar (Ungaria) — 37.60 
puncte, iar pe locul 5 Gabașvili 
(U.R.S.S.) — 37,55 puncte.

G Federația română de rugbi a 
stabilit lotul lărgit în vederea meciu
lui pe care reprezentativa tării noas
tre îl va susține cu formația Franței 
în cadrul Campionatului european 
„Cupa F.I.R.A.". din 31 octombrie.

0 Piedone africanul ; PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20) 
— 18.
13 Aii Baba și cei 40 de hoți : ARTA 
(21 31 86) — 9; 12; 16; 19. /
0 Adio, dar rămîn cu tine : SCALA' 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
Q Teheran ’43 : STUDIO (59 53 15) — 
10; 13: 16; 19.
£3 Infernul din zgîrie nori LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17: 19,45.
E3 Babette pleacă la război : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
EB New York, New York : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
E3 Program de desene animate — 9; 
10,45; 14,30; 16,15, Vîrsta ingrată — 
12,30 ; 17,45 ; 19.45 : DOINA (16 35 38).
E9 O fată fericită : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
El Contrabandiștii din Santa Lucia : 
LIRA (31 71 71) — 15.30: 18; 20.
0 Sphinx : FERENTARI (80 49 35) —
15,30; 17,30; 19,30, PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,45; 20.
E3 Cursa infernală : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.
IS Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
El In arșița nopții : VIITORUL 
(11 48 03) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
|?î I se spunea „Buldozerul" • MIO
RIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
0 Acel blestemat tren blindat : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
E3 Atac împotriva lui Rommel : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
E3 Colosul din Rhodos : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30 ; 18,30. 

litic mondial, pentru intensificarea 
procesului de destindere, pentru so
luționarea pe calea tratativelor a 
stărilor de conflict existente în lume.

Tovarășul Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a 
primit, în aceeași zi, delegația Ca
merei Reprezentanților a Dietei 
japoneze. Cu acest prilej a avut loc 
o prezentare a principalelor realizări 
ale agriculturii din țara noastră și au 
fost examinate posibilitățile de ex
tindere și diversificare a schimburi
lor comerciale și cooperării economi
ce. a colaborării tehnico-științifice 
româno-japoneze în domeniul agri
culturii și industriei alimentare.

La primiri a participat Takaaki 
Hasegawa, ambasadorul Japoniei la 
București.

(Agerpres)

pasiune familiei celui dispărut.
La prezentarea de condoleanțe au 

participat tovarășii Stan Soare, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Iosif Uglar. vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.D.U.S.. 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Cei pre
zenți au păstrat un moment de recu
legere în fata portretului îndoliat al 
defunctului și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

Au fost de față Ibrahim Tamim, 
reprezentantul permanent a.i. al 
O.E.P. la București, alți membri ai 
reprezentanței.

(Agerpres)

la ambasada R.D.G.
oamenilor muncii, în înflorirea știin
ței și culturii. în continuare, vorbi
torul a prezentat aspecte ale politicii 
externe a R.D. Germane, evidențiind 
contribuția țării sale în promovarea 
destinderii, înțelegerii și păcii în 
lume. Referindu-se la bunele relații 
statornicite între Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Co
munist Român, între Republica De
mocrată Germană și Republica So
cialistă România, ambasadorul a evi
dențiat importanța hotăritoare a in- 
tilnirilor dintre tovarășii Erich Ho
necker și Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea continuă a acestor- relații 
in interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și socialismului.

în încheierea conferinței de presă, 
ambasadorul R.D. Germane a răs
puns la întrebările puse de ziariști. 

(Agerpres) 

decisivă Florin Segărceanu l-a în
vins cu 6—1, 6—2, S—7 pe Francisco 
Maciel.

în celelalte trei întîlniri de baraj 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Ia Donețk: U.R.S.S. — India 
4—1 ; Ia Buenos Aires: Argentina — 
R.F. Germania 3—2 ; Ia Barcelona : 
Spania — Anglia 2—2 (partida Bus
ter Mottram — Fernando Luna s-a 
întrerupt din cauza întunericului).

reea de Sud 3—0 ; Franța — Finlanda 
3—2 ; Bulgaria — Chile 3—0 ; U.R.S.S. 
— S.U.A. 3—0 ; Cehoslovacia —• Li
bia 3—0 ; Brazilia — Irak 3—0.

Pentru grupele sferturilor de fina
lă s-au calificat echipele Japoniei, 
Argentinei, U.R.S.S., Bulgariei, Po
loniei, Cubei, R.P. Chineze, Coreei de 
Sud, Braziliei, Cehoslovaciei, Cana
dei și R.D. Germane.

Echipa României va juca în conti
nuare în turneul pentru locurile 
13—24.

— Precizia Săcele 2—0 ; Progresul 
Vulcan București — Unirea Alexan
dria 0—0 ; Gaz Metan Mediaș — Di
namo Victoria București 1—1 ; Șoimii 
Sibiu — Autobuzul București 2—1. 
Seria a IlI-a : Someșul Satu Mare — 
C.S.M. Reșița 1—0 ; Strungul Arad — 
Industria sîrmei Cimpia Turzii 0—1 ; 
U.T. Arad — Olimpia Satu Mare 
1—1 ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Rapid Arad 8—1.

rînduri
în atenția selecționerilor se află 

următorii jucători: Florea. Codoi, Fo- 
doarcă (fundași), Plotschi, Holban. 
Capmare, Fuicu, Aldea, I. Constantin. 
Vărzaru, Lungu (treisferturi), Ale
xandru. Podărăscu, V. Ion, Paraschiv, 
N. Dinu (mijlocași). Stoica. Zafiescu 
II. Murariu, Nistor. L. Constantin. Șt. 
Constantin. Dumitru. Caragea. Dără- 
ban, Ionescu. Munteanu. Moț, Cor- 
neliu, Opriș, Prisăcaru, Gheorghe. 
Bucan (înaintași). Echipa va fi alcă
tuită după două partide de verificare.

© între 8 și 23 octombrie se va 
desfășura Ia Novi Sad un mare tur
neu internațional de șah cu partici
parea a 14 jucători, printre care și 
marele maestru român Florin Gheor
ghiu.

Provocarea dragonului î GRĂDINA 
PARC-HOTEL (17 08 58) — 19.

teatre
E3 A.R.I.A. (la Teatrul de Operetă) : 
Spectacol extraordinar susținut de ti
neri soliști din R.P. Chineză — 19.
ES Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19.
El Filarmonica , .George Enescu* 
(16 00 60, Ateneul Român) : Recital de 
violoncel Aleksandr Rudin. La pian : 
Lidia Evgrafova (U.R.S.S.) — 19,30.
0 Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18.
£3 Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin Rummy — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Barbut Văcărescul 
și Occisio Gregoril — 19,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl 
Margareta — 18,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lec
ția de engleză — 20.
El Teatrul „Nottara" (59 31 03) (sala 
Magheru) : Idioata — 19.30: (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.

Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : A cincea lebădă —- 19,30.
Ei Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tft- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Belmondo al îl-lea — 19,30.
C3 Teatrul ,,Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19,30.
E3 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nocturn — Stravinski 20,15 : (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu“) : Punguța 
cu doi bani — 10.
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AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎN FAVOAREA PĂCII Șl DEZARMĂRII

Europa sâ devină zonă liberă de arme nucleare !
BERLINUL OCCIDENTAL. — Sub deviza „Sâ nu permitem amplasarea 

de noi rachete americane pe continentul european", în Berlinul occiden
tal a avut loc un mare miting la care au participat reprezentanți ai or
ganizațiilor de luptă pentru pace și împotriva înarmărilor nucleare. Vor
bitorii au reliefat pericolul pe care îl reprezintă pentru pacea în Europa 
realizarea planurilor N.A.T.O. privind amplasarea de rachete nucleare pe 
teritoriile diferitelor state vest-europene. Participanții la miting au adop
tat o rezoluție în care cheamă la intensificarea luptei pentru a transforma 
continentul european într-o zonă liberă de arme nucleare.

La Harde, în apropiere de Amsterdam, a avut loc o demonstrație îm
potriva staționării de noi arme nucleare în Olanda. Cei 10 000 de mi- 
litanți pentru pace, participanți la această amplă manifestație, au cerut 
suprimarea tuturor armelor nucleare și transformarea Olandei într-o re
giune lipsită de aceste arme. Fotografia de mai sus, înfățișează un aspect 

din timpul demonstrației

„Cursa înarmărilor reprezintă o imensă povară

BEIJING

Convorbiri economice româno-chineze

VIENA. — încetarea 
cursei înarmărilor și 
folosirea în scopuri 
pașnice a mijloacelor 
financiare astfel eli
berate ar oferi omeni
rii posibilitatea de a 
soluționa numeroase 
probleme economice și 
sociale, a declarat, în

pentru popoare"
cuvîntarea rostită la o 
reuniune a partizani
lor păcii din Austria, 
Johanna Donhal, cu
noscută militantă pe 
tărîm obștesc, secretar 
de stat la cancelaria 
federală. Dezvoltarea 
agriculturii în lume și 
soluționarea problemei 
foametei — a subliniat

Propuneri ale U.R.S.S. privind încetarea și interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară

NAȚIUNILE ..UNITE (Agerpres). 
— Ministrul ‘ afacerilor externe al 
U.R.S.S.. Andrei. Grpmîko, a adresat 
d scrisoare secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, prin 
care a cerut înscrierea pe agenda 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., ca problemă importantă și 
urgentă, a unui punct referitor la 
încetarea și interzicerea neîntîrziată 
a experiențelor cu arma nucleară — 
informează agenția T.A.S.S.

Totodată. Uniunea Sovietică a di
fuzat un proiect de rezoluție în 
această problemă, prin care — între 
altele — se cere Comitetului de 
dezarmare de la Geneva să procede-

O concluzie evidențiată de sesiunea Conferinței generale a A.I.E.A.

Acces larg tuturor popoarelor la aplicațiile 
pașnice ale energiei nucleare

La Viena s-au încheiat zilele tre
cute lucrările celei de-a XXVI-a se
siuni a Conferinței generale a Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.), la care au luat 
parte peste 90 de state membre, între 
care și țara noastră. Marcînd împli
nirea unui sfert de veac de la crea
rea A.I.E.A., sesiunea conferinței 
generale a fost precedată și îmbogă
țită de o serie de alte manifestări, 
între care „Conferința internațională 
privind experiența acumulată în do
meniul energiei nucleare", masa ro
tundă, la nivel ministerial, consacrată 
rolului energiei nucleare în ansam
blul surselor de energie și „Semina
rul privind cooperarea tehnică inter
națională în folosirea pașnică a ener
giei nucleare".

Dincolo de aspectul jubiliar, con
ferința generală și celelalte manifes
tări organizate cu această ocazie au 
avut un pronunțat caracter de lucru, 
permițînd evaluarea cuprinzătoare a 
stadiului atins de aplicațiile pașnice 
ale energiei nucleare și a drumului 
parcurs de A.I.E.A. în cei 25 de ani 
de activitate, examinarea critică a 
problemelor actuale privind coopera
rea internațională în acest domeniu 
și identificarea sarcinilor imediate și 
de perspectivă ale organizației și a 
căilor practice de îndeplinire a lor.

Dezbaterile generale, care au bene
ficiat de o participare record, și, în 
general, lucrările conferinței au pur
tat amprenta deosebitei complexități 
a vieții internaționale, reflectînd via 
îngrijorare pe care încordarea în re
lațiile dintre state o provoacă pretu
tindeni în lume, imperativul opririi 
neîntîrziate a cursului periculos al 
evenimentelor, necesitatea de a se ac
ționa cu toată fermitatea pentru în
cetarea cursei înarmărilor și dezar
mare nucleară, a se pune capăt folo
sirii forței și amenințării cu forța în 
relațiile internaționale, a se făuri o 
nouă ordine economică și politică in
ternațională.

Suita de reuniuni internaționale or
ganizate în contextul jubileului 
A.I.E.A. a adus o nouă confirmare 
locului de seamă, în continuă afir
mare, pe care-1 dețin aplicațiile paș
nice ale energiei atomice, în primul 
rind ale energeticii nucleare, interesul 

vorbitoarea — ar ne
cesita 10 la sută din 
totalul cheltuielilor 
militare. Johanna Don
hal a adresat luptăto
rilor pentru pace din 
Austria chemarea de a 
participa activ la miș
carea pentru înceta
rea înarmărilor nucle
are.

ze .de urgență , la negocieri concrete 
în scopul elaborării unui proiect de 
tratat privind interzicerea totală și 
generală a experiențelor cu arma 
nucleară. Se preconizează, de aseme
nea, ca in vederea creării condițiilor 
propice pentru încheierea tratatului, 
statele posesoare de arme nucleare 
să nu mai efectueze, începînd de la 
o dată pusă de acord și pînă la fina
lizarea tratatului, nici un fel de ex
periențe nucleare.

Uniunea Sovietică a difuzat, ofi
cial, la O.N.U., documentul intitulat 
„Prevederile de bază ale unui tratat 
privind interzicerea totală și gene
rală a experiențelor cu arma nu
cleară".

actual și de perspectivă al tuturor 
țărilor de a pune în valoare vastul 
potențial al ațomului ca pîrghie a 
progresului economic și social. In 
acest sens grăitor apare faptul, evo
cat în dezbaterile conferinței gene
rale, că

dacă in 1957 în lume erau în 
funcțiune doar 2 reactoare nu
cleare energetice, un sfert de 
secol mai tîrziu (1982) numărul 
acestora a ajuns la 272, alți 236 
de asemenea reactori energetici, 
aflați in prezent in construcție, 
urmînd să fie dați în exploatare 
în anii viitori, astfel incit în 1985 
aproximativ 17 la sută din pro
ducția mondială de energie va fi 
de origine nucleară.

în aceeași perioadă, utilizarea izo
topilor în industrie și agricultură, în 
hidrologie, medicină și 'alte sectoare 
ale vieții economice și sociale au cu
noscut spectaculoase dezvoltări, in- 
trînd definitiv în patrimoniul aplica
țiilor „clasice" ale, energiei nucleare, 
de interes și acces imediat pentru 
toate țările, indiferent de nivelul lor 
de dezvoltare. >

în aceste condiții, folosirea și dez
voltarea nestingherită a aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare în con
formitate cu prioritățile naționale ale 
fiecărei țări, asigurarea accesului 
neîngrădit și în termeni echitabili la 
tehnologiile, materialele și instalațiile 
nucleare necesare pentru scopuri paș
nice constituie drepturi inalienabile 
ale fiecărui stat, ca atribute insepa
rabile ale dreptului suveran la dez
voltare economică și socială, cărora 
nimeni și sub nici un pretext nu 
poate și nu trebuie să le aducă 
atingere.

Cu toate acestea, așa cum s-a rele
vat adesea în cadrul lucrărilor con
ferinței, folosirea pașnică a energiei 
nucleare la nivelul uriașului său po
tențial și mai ales energetica nuclea
ră și cooperarea internațională în 
materie intîmpină încă o serie de 
dificultăți, care grevează eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare și ale 
altor state în acest domeniu, răsfrîn- 
gîndu-se, în ultimă instanță, negativ 
și asupra celor ce le generează. Re-

NU" amplasării de noi 
rachete în Anglia

LONDRA. — Marea Britanie tre
buie să renunțe la arma nucleară 
proprie și să promoveze o „politică 
nenucleară, de apărare" — a declarat 
Michael Foot, liderul Partidului La
burist, într-un interviu acordat re
țelei de televiziune B.B.C. în opi
nia sa, proiectata amplasare, pe te
ritoriul Marii. Britanii, a rachetelor 
nucleare americane „poate deveni, 
în cursul anului viitor, problema cea 
mai explozivă în dezbaterile asupra 
armelor nucleare". „Sînt convins — 
a declarat Michael Foot — că am
plasarea rachetelor americane de 
croazieră și „Pershing 2“ în Europa 
occidentală nu poate duce decît la 
escaladarea în continuare a înar
mărilor nucleare".

„Săptămîna de acțiuni 
împotriva armelor 

atomice" în Suedia
STOCKHOLM — Din inițiativa 

organizației „Scriitorii suedezi îm
potriva armei nucleare", incepind 
de la 4 octombrie în Suedia se 
desfășoară Săptămîna de acțiuni 
împotriva armelor nucleare. La ma
nifestările ce au loc în cadrul a- 
cestei acțiuni participă și membrii 
organizațiilor „Medicii suedezi îm
potriva armei nucleare", „Profeso
rii Suediei pentru pace" și „Pictorii 
suedezi în lupta pentru pace".

Timp de o săptămină, în întreaga 
Suedie vor avea loc intîlniri și a- 
dunări în cadrul cărora participan
ții vor scoate în evidență pericolul 
pe care îl reprezintă pentru umani
tate declanșarea unui conflict ter
monuclear.

Glasul partizanilor păcii 
din Danemarca

COPENHAGA. — La Copenhaga 
a avut loc o conferință a 24 de or
ganizații sindicale din capitala Da
nemarcei, în cadrul căreia au fost 
examinate probleme actuale ale in
tensificării luptei pentru încetarea 
cursei înarmărilor, împotriva pla
nurilor de escaladare a „războiului 
rece". Participanții la reuniune au 
chemat sindicatele daneze să-și in
tensifice lupta împotriva planurilor 
de amplasare a unor noi rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne în Europa occidentală.

LIBAN

Premierul demisionai’ 
însărcinat cu formarea 

unui nou cabinet
BEIRUT 4 (Agerpres). —Președin

tele Libanului, Amin Gemayel, l-a 
însărcinat, luni, pe primul ministru 
demisionar, Shafic Al-Wazzan, cu 
formarea unui nou guvern, relatea
ză agenția France Presse.

★
Shafic Al-Wazzan a declarat că 

trupele străine se vor retrage din Li
ban în două etape, la început din re
giunea de nord și apoi din sudul ță
rii. în cursul negocierilor cu trimisul 
special al S.U.A. in Orientul Mijlociu, 
Philip Habib, s-a discutat calendarul 
retragerii tuturor trupelor străine din 
Liban, a spus Wazzan.

ferindu-se la această realitate, sem
nalată de numeroase delegații, direc
torul general al A.I.E.A., dr. Hans 
Blix, sublinia în fața conferinței ge
nerale : „Rămîne un fapt că energe
tica nucleară este confruntată cu un 
număr de probleme serioase", care 
„derivă din actuala situație economi
că mondială, din efectul dobînzilor 
extraordinar de mari asupra indus
triei nucleare și climatul de incerti
tudine creat de intîrzieri și de 
frecventele schimbări ale condițiilor 
in procesul acordării licențelor".

Se impune, de aceea, mai mult ca 
oricînd, promovarea unei COOPE
RĂRI INTERNAȚIONALE RECI
PROC AVANTAJOASE, bazate pe 
principii general acceptabile, de na
tură să înlesnească eforturile proprii 
ale fiecărei țări și, in special, ale 
țărilor în curs de dezvoltare, astfel 
ca aplicațiile pașnice ale energiei nu
cleare să devină la modul efectiv un 
bun larg accesibil, la îndemina tutu
ror popoarelor.

La împlinirea a 25 de ani de la 
crearea sa, A.I.E.A. se prezintă, așa 
cum au reliefat și dezbaterile confe
rinței, cu un bilanț rodnic, ultimul 
sfert de veac fiind perioada cea mai 
fertilă pentru folosirea pașnică a 
energiei nucleare. Dintre datele evo
cate în raportul directorului general, 
în lucrarea „Agenția internațională 
pentru Energia Atomică la 25 de ani 
— 1957—1982“, publicată săptămină 
trecută, și în lucrările conferinței ge
nerale, notăm doar cîteva :

• de la crearea A.I.E.A. și 
pînă în prezent — perioadă în 
care numărul membrilor săi a 
crescut de la 57 la 112 — agenția 
a executat în țările în curs de 
dezvoltare și alte state cîteva 
mii de proiecte ori asistență 
tehnică în valoare de aproxima
tiv 170 milioane ;
• a pregătit numai în dome

niul energeticii nucleare peste 
1 200 de cadre naționale ;
• a acordat un sprijin concret 

cercetărilor nucleare din statele 
membre, în prezent, de exemplu, 
peste 300 de institute și stațiuni 
experimentale cooperînd la rea
lizarea a 25 de programe de

BEIJING 4 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc, luni, o întîlnire 
între Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Producție, Achi
ziții și Desfacere a Mărfurilor, și Wan 
Li, membru al Biroului Politic și al 
Secretariatului C.C. al P. C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

Cu acest prilej, din partea secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P. C. Chi
nez, Deng Xiaoping și Zhao Ziyang 
un mesaj de salut și urări de noi 
succese în realizarea programului de 
edificare socialistă a Chinei.

Mulțumind, vicepremierul Wan Li 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele tovarășilor Hu

★
Paul Niculescu, membru al Comite

tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor, s-a întîlnit 
cu Chen Muhua, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, consilier de stat, ministrul 
comerțului exterior și relațiilor eco
nomice al R. P. Chineze. Au fost 
discutate aspecte ale colaborării eco
nomice dintre România și China.

Cu prilejul vizitei în China, tova-

R. F. GERMANIA

Noul guvern a
BONN 4 (Agerpres). — Noul gu

vern vest-german, alcătuit de can
celarul Helmut Kohl, a depus luni 
jurămîntul în fața președintelui Karl 
Carstens. Cabinetul, alcătuit din 
16 membri, cuprinde opt _ miniștri 
din partea partidului Uniunea -Creș
tin Democrată, patru reprezentînd 
Uniunea Creștin Socială (aripa bava
reză a U.C.D.) și patru din partea 
Partidului Liber-Democrat, care a 
făcut parte, pînă acum trei săptă- 
mîni, din guvernul federal condus 
de Helmut Schmidt. Trei miniștri li- 
ber-democrați, Hans-Dietrich Gen
scher, Otto Lambsdorff și Josef Ertl, 
vor conduce în continuare ministe-

Opțiuni de politică externă ale Egiptului, 
expuse de președintele Hosni Mubarak

CAIRO 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul ședinței comune a 
Adunării Poporului (parlamentul) și 
a Consiliului Consultativ, președin
tele egiptean, Hosni Mubarak. a 
subliniat că țara sa urmărește „sta
bilirea de relații bune cu toate țări
le care sînt dispuse să colaboreze cu 
noi pe baza respectului reciproc și 
a neintervenției in treburile inter
ne". El a adăugat că Egiptul a sta
bilit relații intense și profunde cu 
țări prietene de pe toate continente
le. relatează agenția M.E.N.' „Noi cre
dem că aceste principii constituie o 
bază sănătoasă pentru crearea unei 
comunități internaționale mai bune", 
a menționat el.

Președintele Mubarak a exprimat 
atașamentul tării sale față de miș
carea de nealiniere și a menționat că 
Egiptul va continua să fie o stavilă 
in calea luptei pentru sferele de in
fluentă în această regiune.

în ce privește Orientul Mijlociu, 
Mubarak a arătat că acum este mo-

cercetări aplicative vizînd folo
sirea tehnicilor nucleare în agri
cultură.

în mod evident, palmaresul aplica
țiilor pașnice ale energiei atomice 
ar fi fost mult mai mare dacă toate 
resursele materiale și intelectuale din 
acest domeniu ar fi fost folosite ex
clusiv in acest scop, dacă s-ar fi pus 
definitiv capăt folosirii atomului în 
scopuri militare, pentru fabricarea 
armelor de distrugere și exterminare 
în masă. Se poate afirma că întreaga 
desfășurare a Conferinței A.I.E.A. a 
relevat și mai pregnant necesitatea 
imperioasă de a se trece la dezarma
rea nucleară, cerință esențială a pă
cii și progresului general al omenirii.

Trasînd bilanțul rodnic al activită
ții A.I.E.A., sesiunea jubiliară a Con
ferinței generale a scos, totodată, în 
evidență o serie de neajunsuri și di
ficultăți ale agenției, decurgînd din 
condițiile practice în care a fost con
cepută această organizație și care se 
cer remediate în etapa următoare, în 
sensul noilor realități ale lumii de 
azi. Așa cum pe drept cuvînt sublinia 
șeful delegației Iugoslaviei, „agenția, 
care a fost creată intr-o epocă total 
diferită de cea pe care o trăim, nu 
s-a adaptat nici destul de repede, 
nici cu suficientă eficiență schimbă
rilor survenite în această perioadă, 
ceea ce nu a putut decît să aibă ur
mări negative, mai ales asupra țări
lor în curs de dezvoltare".

Acum, cînd organizația pășește în 
cel de-al doilea sfert de veac de 
existență, este timpul ca, în lumina 
experienței acumulate, în consens cu 
aspirațiile legitime ale statelor mem
bre și cu tendințele pozitive care își 
croiesc drum în lume, A.I.E.A. să se 
angajeze cu eforturi sporite la înde
plinirea întocmai a răspunderilor sale 
statutare, la ansamblul eforturilor 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a unei lumi 
mai bune și mai drepte, în care toate 
popoarele să beneficieze de valențele 
pașnice ale atomului și nimeni să nu 
mai fie amenințat de terifianta forță 
de distrugere nucleară.

Marin BUHOARA 

Yaobang, Deng Xiaoping și Zhao 
Ziyang, salutări prietenești și urări 
de sănătate și de noi succese în tra
ducerea în viață a Programului 
P.C.R.

în spiritul hotărîrilor la cel mai 
înalt nivel, în cadrul convorbirii a 
fost exprimată hotărîrea comună a 
celor două părți de a înfăptui înțe
legerile convenite cu acest prilej pri
vind dezvoltarea relațiilor economice, 
cooperarea în producție, schimbul de 
mărfuri și în celelalte domenii de 
activitate, în interesul ambelor po
poare. S-a evidențiat, totodată, im
portanta schimbului de experiență și 
păreri în domeniul cooperației.

La întîlnire au fost prezenți Liu 
Yi, ministrul comerțului. Wang 
Houde, președintele Federației Coo
perativelor de aprovizionare și des
facere din China, precum și Florea 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Beijing.

★
rășul Paul Niculescu s-a întîlnit cu 
Wang Houde, președintele Federației 
Cooperativelor de Aprovizionare și 
Desfacere din R. P. Chineză, cu care 
a efectuat un schimb de experiență 
privind activitatea celor două orga
nizații cooperatiste. S-au stabilit mă
suri de aplicare a Acordului de co
laborare bilaterală pe termen lung 
dintre cele două organizații și s-a 
făcut un schimb de opinii în proble
mele mișcării cooperatiste interna
ționale.

depus jurămîntul
rele afacerilor externe, economiei și, 
respectiv, agriculturii. Din noul ca
binet vest-german mai fac parte, 
printre alții, Manfred Woerner, mi
nistrul apărării, Gerhard Stoelten- 
berg, ministru de finanțe, Friederich 
Zimmermann, ministru de interne, 
Juergen Warnke, ministru al coope
rării economice.

Agențiile Reuter și A.P. notează 
că principalele probleme ale noului 
guvern, pe plan intern, sînt legate 
de redresarea economică și diminua
rea șomajului, care a ajuns la 1,82 
milioane persoane, afectînd 7,5 la 
sută din forța de muncă activă.

mentul să se înceapă negocierile. 
Orice amînare este în favoarea ce
lor care se opun păcii și trăiesc din 
dramele altora, a adăugat el.

Denunțind politica israeliană, care 
aduce prejudicii considerabile proce
sului de pace și stabilității în re
giune, președintele Mubarak a sub
liniat că Israelul nu va putea nimici 
poporul palestinian și nici să-l lip
sească de dreptul la autodetermina
re și la stabilirea unui stat pe pro
priul său teritoriu la fel ca toate po
poarele și țările lumii.

REUNIUNEA
DE LA VAL DAVID

Se mențin divergențele între 
S.U.A. și partenerii din N.A.T.O. 
privind problema gazoductului 
Siberia — Europa occidentală

OTTAWA 4 (Agerpres). — La în
cheierea reuniunii neoficiale a mi
niștrilor de externe din cele 16 țări 
membre ale N.A.T.O. de la Val David 
(Canada), ministrul de externe al 
țării-gazdă, Allan MacEachen, a fă
cut cîteva precizări în legătură cu 
conținutul dezbaterilor desfășurate 
cu ușile închise și în legătură cu 
care nu s-a publicat un comunicat. 
El a făcut cunoscut că reuniunea a 
examinat unele probleme ale rapor
turilor țărilor N.A.T.O. cu U.R.S.S. 
și țările din Europa răsăriteană și, 
în special, chestiunea diferendului 
dintre S.U.A. și partenerii lor vest- 
europeni în legătură cu construirea 
gazoductului Siberia — Europa de 
vest.

Observatorii de la Ottawa, citați 
de agențiile de presă, relevă că la 
reuniune s-au menținut divergentele 
dintre țările vest-europene din 
N.A.T.O. și Statele Unite în proble
ma gazoductului, statele din Europa 
occidentală nefiind dispuse, în conti
nuare. să accepte cererile S.U.A. de 
a limita ori stopa livrările de echi
pamente pentru construirea acestui 
obiectiv.

CONFERINȚA REGIONALA 
1 PENTRU EUROPA A ORGANIZA- 
. ȚTEI NAȚIUNILOR UNITE PEN

TRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRI- 
I CULTURĂ (F.A.O.) și-a deschis 

lucrările la Sofia. Participă 29 de 
țări europene membre, observatori 
din țări membre ale Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa și re- 

| prezentanți ai altor organizații' și 
instituții specializate ale Națiunilor 

I Unite care colaborează cu F.A.O.
Din țara noastră ia parte o dele
gație condusă de Marin Constantin, 

| adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare.

PRIMUL MINISTRU AL INDIEI, 
1 Indira Gandhi, a declarat că poli- 
I tica externă a țării sale vizează 

„promovarea de relații armonioase 
1 și de colaborare cu statele vecine",
■ subliniind că principiul fundamental 

al acestei politici constă în neames-
■ tecul în treburile interne ale altor 
I state. Premierul Indiei a criticat

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI LESOTHO

Maiestății Sale
Regele MOTLOTLEHI MOSHOESHOE AL II-LEA

MASERU

Cea de-a XVI-a aniversare a proclamării independenței de stat a Rega
tului Lesotho îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate 
poporului lesothian.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și conlucrare dintre țările 
noastre se vor lărgi în continuare, în folosul popoarelor român și lesothian, 
al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru al Re
gatului Lesotho, Leabua Jonathan, 
prin care ii adresează calde felicitări

4 octombrie reprezintă o dată 
memorabilă în istoria statului afri
can Lesotho : în această zi. in 
urmă cu 16 ani. fostul protectorat 
britanic denumit Basutoland și-a 
cucerit independența.

Situat în partea de sud a Africii 
— enclavă în teritoriul Republicii 
Sud-Africane — Lesotho are o su
prafață de 30 355 kmp și o popu
lație de 1 100 000 locuitori. Relieful 
tării este brăzdat de podișuri înal
te și dominat de munți, acoperiți 
cu păduri pitice. Principalele înde
letniciri ale majorității populației 
au fost, și continuă să fie, creșterea 
animalelor și cultivarea pămîntu- 
lui. Abia după cucerirea indepen
denței a început să cunoască o 
oarecare dezvoltare și industria, în 
special ramurile extractivă și pre-, 
lucrătoare.

Aprecieri la adresa produselor 
românești la Tîrgul internațional 

de la Plovdiv
Tradiționalul tîrg in

ternațional de la Plov
div și-a închis por
țile. Actuala ediție, cea 
de-a 38-a, ' a avut un 
caracter jubiliar, în- 
trucît anul acesta se 
împlinesc 90 de ani de 
la organizarea primei 
expoziții bulgare — 
expozițiile respective 
transformîndu-se, cu 
timpul, în Tîrgul in
ternațional de la 
Plovdiv.

Prin ce s-a caracte
rizat actuala ediție a 
tîrguliii? Desigur, me
nirea . principală a 
unui iîrg este aceea de 
a facilita cunoașterea 
progreselor, a noutăți
lor pe care le du de 
oferit țările și firmele 
participante, de a con
tribui la amplificarea 
schimburilor comer
ciale. Judecată printr-o 
asemenea prismă, a- 
ceastă ediție a Tirgului 
de la Plovdiv a înscris 
un bilanț semnificativ: 
valoarea contractelor 
semnate se ridică la 
circa trei miliarde 
leva, cti aproximativ 
un miliard mai mult 
decît în ediția trecută. 
Un record l-a constituit 
și participarea diferite
lor firme : 1 530, cu 300 
mai mult decît anul 
trecut.

După cum declara 
Iordan Karavacev, di
rectorul centrului de 
presă al tirgului, la 
actuala ediție au parti
cipat firme cunoscute 
pe plan mondial ca 
promotoare ale progre

sului tehnic, ceea ce a 
făcut ca nivelul gene
ral al tirgului să fie 
foarte ridicat. Pe 
timpul tirgului s-au 
organizat simpozioane 
pe teme deosebit de 
actuale ale dezvoltă
rii economico-sociale 
mondiale.

Cea mai importantă 
participare la tirg a 
fost, cum era și firesc, 
cea a țării-gazdă, pro
dusele prezentate fiind 
o ilustrare a succeselor 
înregistrate de țara 
prietenă în dezvol
tarea economică. Deo
sebit de ilustrativ este 
faptul că 25 la sută din 
produse au fost noi, 
predominante fiind 
instalațiile cu grad 
înalt de automati
zare. >

Participantă perma
nentă la edițiile Tirgu
lui internațional de la 
Plovdiv, România a 
expus la această ediție 
o gamă largă de pro
duse. Așa cum s-a 
anunțat, pavilionul ță
rii noastre a fost vizi
tat, la deschidere, de 
tovarășul Todor Jiv- 
kov, secretarul general 
al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, precum și de 
alți membri din condu
cerea de partid și de 
stat bulgară. Tovară
șul Todor Jivkov a 
avut cuvinte de apre
ciere cu privire la ca
litatea exponatelor, în 
special a mașinilor- 
unelte pentru prelu
crarea metalelor, in

Conflictul
TEHERAN 4 (Agerpres). — O for

mațiune de comando iraniană a pă
truns duminică pe teritoriul irakian 
în regiunea Meimak, din provincia 
Ilam,. relatează agenția I.R.N.A.

în cursul acestei operațiuni, spri
jinită de focul artileriei, 100 de sol
dați irakieni au fost uciși și alți 150 
răniți, fiind, totodată, cauzate pier
deri materiale grele forțelor irakie
ne. menționează agenția. După ope
rațiune, comandoul iranian a reve
nit la baza sa.

creșterea spiralei cursei înarmărilor 
și comerțul cu arme „din ce in ce 
mai sofisticate" promovat de statele 
puternic industrializate.

CONGRESUL UNIUNII SOCIA
LISTE A TINERETULUI DIN 
CEHOSLOVACIA (U.S.T.) s-a des
fășurat la Praga. Cu acest prilej, 
Gusta'v Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, a evidențiat sarcinile 
ce stau în fața U.S.T. pentru înde
plinirea hotărîrilor celui de-al 
XVI-lea Congres al partidului. In 
funcția de președinte al C.C. al 
U.S.T. a fost reales Jaroslav Jene- 
ral. La Congres a participat și o 
delegație a Uniunii Tineretului Co
munist din țara noastră, condusă 
de Mihai Hirjău, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor. 

cu prilejul celei de-a XVI-a aniver
sări a proclamării independenței de 
stat a țării sale, urări de succes in 
activitate, de pace, progres și prospe
ritate poporului lesothian.

în dorința de a înlătura greaua 
moștenire a dominației coloniale, 
autoritățile de la Maseru — capi
tala statului Lesotho — au depus 
eforturi susținute in direcția pune
rii în valoare a bogățiilor naturale, 
avînd în vedere faptul că subsolul 
conține bogate resurse de diaman
te Și alte pietre prețioase. De ase
menea, se dezvoltă învățămîntul, 
se extinde asistența social-sani- 
tară.

In spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state care.. 4u 
pornit pe calea dezvoltării de/S je 
stătătoare. România socialistă^ a 
stabilit relații diplomatice cu stafii 
Lesotho. Aceasta a deschis posibi
litatea extinderii relațiilor de cola
borare și cooperare dintre cele 
două țări, în avantajul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

dustrializarea lemnu
lui, industria textilă, 
la adresa industriei 
constructoare de ma
șini românești.

„Produsele prezen
tate de «Mașinim- 
portexport-, de «Fo- 
rexim», de Centrala de 
mașini textile au un 
grad de tehnicitate 
remarcabil și au atras 
atenția specialiștilor — 
ne-a declarat Radko 
Radkov, director gene
ral adjunct al tirgului. 
Este semnificativ . în 
această direcție că ma
șina automată de tri
cotat produsă în cadrul 
întreprinderii «Metalo- 
tehnica» din Tîrgu Mu
reș a primit medalia 
de aur. Aș vrea să 
menționez, a cofțtinuat 
d-sa, că România este 
o participantă tradițio
nală- la tirgxil nostru. 
Dealtfel, o serie de fir
me românești, cum sînt 
Întreprinderea de târ
guri și expoziții Bucu
rești, «Romtrans»ț «Ma- 
șinimportexport», par
ticipante și ele de 
mai mulți ani, au 
primit medalii jubi
liare din partea or
ganizatorilor tirgului".

Au fost exprimate, 
totodată, în repetate 
rînduri, călduroase a- 
precieri despre evolu
ția mereu ascendentă 
a relațiilor de trainică 
și sinceră prietenie 
dintre România și Bul
garia.

Paul DOBRESCU
Plovdiv

iraniano-irakian . A ■
BAGDAD 4 (Agerpres). (—- 7Forțe

le irakiene continuau, duniimeă sea
ra. atacurile împotriva trupelor ira
niene din regiunea Mandali (zona 
centrală a teatrului de operațiuni), se 
arată într-un comunicat militar al
Irakului citat de agenția I.N.A., re
latează agenția France Presse.

Forțele irakiene au zădărnicit noua 
ofensivă iraniană, obligînd adversarul 
să se retragă, se precizează în co
municat.

SCRUTIN LOCAL ÎN AUSTRIA. 1 
în alegerile legislative desfășurate , 
în provincia Burgenland, din Aus
tria, Partidul socialist, condus de I 
cancelarul Bruno Kreisky, a întru
nit peste 53 000 de voturi, față de 
Partidul populist, care a înregistrat | 
o pierdere de 2 procente față de 
scrutinul anterior. în acest fel. so- i 
cialiștii își păstrează toate cele 20 
de mandate deținute anterior. 1

ALTERNATIVE ENERGETICE.
Dezvoltarea programelor de utili- I 
zare a energiilor solară și eoliană 
reprezintă o bună alternativă la I 
petrol pentru țările în curs de dez
voltare — aceasta este principala 
concluzie a unei conferințe inter- ■ 
naționale ale cărei lucrări s-au în
cheiat la Tunis. Participanții au I 
preconizat o dezvoltare a tehnolo
giilor solară și eoliană, precum și 
multiplicarea programelor de cerce
tare. formare și popularizare, în
deosebi prin introducerea noțiunii I 
de „economisire a energiei" în pro
gramele școlare.

UN ACORD INTERNAȚIONAL 
PRIVIND IUTA ȘI PRODUSELE 1 
DIN IUTA a fost semnat la Ge- i 
neva între principalele țări culti
vatoare și consumatoare ale aces
tui produs.
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