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TDVARASiil NUME CEAUSESCU VA EFECTUA
ÎMPREUNA CU IUVARASA ELENA CEAUSESCU,
0 VIZITA UEICIAIĂ UE PRIETENIE IN K0S1AVIA
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, va. efectua, îm

via, o vizită oficială de prietenie tn
Iugoslavia, la sfîrșitul lunii octom
brie 1982.
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preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
la invitația, tovarășului Petar Stambolici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla

Ăj cadrul preocupărilor constante pentru perfecționarea continuă
activității economico-sociale, ieri

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT O VIZITA DE LUCRU
la Pavilionul de mobilă din Parcul Herăstrău și la întreprinderea
de cercetare și producție de materiale semiconductoare
Institutului centrai de chimie
Secretarul general al partidului,
președintele Republicii, ■ tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, a analizat,
in cursul dimineții de luni, la Pa

vilionul din Parcul Herăs
trău cu conducerea Ministerului
Industrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții, cu specialiști
din unități de proiectare, cercetare și
producție, modul în care se. îndepli
nesc măsurile privind reproiectarea
dimensiunilor mobilierului în vederea
reducerii consumului de materii pri
me, mai bunei corelări a acestuia cu
spațiile noilor locuințe, creșterii efi
cienței economice.
La această analiză au' participat to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dăscălescu, Lina Ciobanu.
Nicolae
Constantin,
Alexandrina
Găinușe, Gheorghe Pană> Ion Pățan,
Eniilian Dobrescu, Ana Mureșan, ca
dre din conducerea unor ministere
economice și instituții centrale.
Intilnirea de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu specialiștii din
această ramură se înscrie in aria
preocupărilor constante ale conduce
rii partidului și statului nostru, per
sonal ale secretarului general al parti
dului. de gospodărire rațională și va
lorificare superioară a tuturor mate
riilor prime, de ridicare continuă a
calității mobilei, atit pentru piața in
ternă, cit și pentru export.
Ministrul de resort. Ion Florea, a
prezentat secretarului general al
partidului ansamblul de acțiuni în
treprinse în unitățile de proiectări,
cercetare și producție pentru trans
punerea in practică a sarcinilor tra
sate lucrătorilor din această ramură
a industriei noastre cu ocazia vizite
lor precedente in fabrici producătoa
re de mobilă. S-a informat că o aten
ție mărită a fost acordată găsirii de
soluții constructive care să permită
reducerea dimensiunilor și greutății
mobilierului — fără diminuarea cali
tății și funcționalității acestuia — și,
prin aceasta, obținerea unor însem
nate economii de material lemnos,
în cadrul expoziției au fost înfăți
șate elemente de mobilier din lemn
și panouri stratificate, realizate după
normative și soluții noi, pentru pro
ducerea cărora s-a consumat o can
titate mai mică de materii prime,
comparativ cu soluțiile de pînă
acum, cu produsele similare aflate
in prezent în fabricație. în același
timp au fost prezentate mai multe
prototipuri de garnituri de mobilă
— dormitoare, sufragerii, camere de
zi, camere pentru tineret, bucătării
— precum și piese separate, între
care biblioteci, fotolii, scaune și alt
dimensionate pentru a coresp de mai bine cerințelor beneficia
ri ir interni și de peste hotare, noilor- spații de locuit.
Secretarul general al partidului a
fost informat, de asemenea, despre
acțiunile întreprinse în vederea creș
terii gradului de utilizare in produc
ția de mobilă a unor specii autoh
tone valoroase — cireșul, salciniul.
ulmul, frasinul, pinul — creării unui
stil propriu românesc de mobilă prin
folosirea celor mai reprezentative
motive ornamentale de creație popu
lară din diferite zone ale țării.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat preocuparea specialiștilor
din acest domeniu în acțiunea de
producere a unei mobile mai rațio
nal dimensionate, de o, mai bună
funcționalitate, mai ușoară și cu
consumuri diminuate. în același
timp, secretarul general al partidului
a subliniat că ceea ce s-a realizat
pînă acum este prea puțin, că unele
tipuri' de mobilier prezentate sint
încă supradimensionate, au o greu
tate mare, nu răspund pe deplin'Ce
rințelor .beneficiarilor și a cerut con
ducerii ministerului, centralei in
dustriale de profil și întreprinderilor
să acționeze cu mai multă hotârîre
pentru reducerea mai substanțială a
consumului de materii prime, pentru
punerea la dispoziția cumpărătorilor
a unei mobile cu posibilități de folo
sire multiple, realizată după normele
tipizate aprobate.
Conducerea ministerului, specia
liștii prezenți la acest nou. dialog de
lucru au asigurat pe secretarul ge
neral al partidului că vor lua toate
măsurile pentru • aplicarea integrală
in practică și intr-un timp scurt a
indicațiilor primite pentru realizarea
unui mobilier care să corespundă cit
mai bine exigențelor in continuă
creștere ale consumatorilor, să fie
mai competitiv pe piața internaționa
lă. să asigure o eficiență economică
sporită.
în cursul aceleiași zile, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de
tovarășii Constantin Dăscălescu și
Gheorghe Pană, au vizitat jntre-

prinderea de cercetare și
producție de materiale se
miconductoare a Institutului
central de chimie. In întîm‘
pinare au venit Gheorghe Caranfil,
ministrul industriei chimice, Maria
Ionescu; director general al Institu
tului central de chimie, numeroși
specialiști.

• Pînă în seara zilei
de 17 octombrie porum
bul mai rămăsese de re
coltat de pe 267 000
hectare. Importante res
tanțe există în județele
Dolj, Arad, Timiș, Con
stanța, Teleorman, Brăi
la, Galați, Cluj, Vaslui.
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© Mai sînt de recol
tat aproape jumătate
din suprafețele cultivate
cu sfeclă de zahăr. întîrzieri în județele Teleor
man, Mehedinți, Covasna, Satu Mare, Arad.

• în cîmp se
încă mari cantități
produse recoltate dar
netransportate : 1,6 mi
lioane tone porumb,
600 000 tone sfeclă de
zahăr. Trebuie acționat
mai energic pentru gră
birea transportului și
predarea produselor la
fondul de stat îndeosebi
în județele Constanța,
Călărași, Brăila, Olt, Ia
lomița, Galați, Tulcea,
Mureș, Brașov.
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.SUCEAVA

Ne aflăm în a doua jumătate a
lunii octombrie și în cimp, livezi
și podgorii mai sint de cules și
transportat cantități importante de
produse. Roadele acestei toamne
constituie o avuție a întregului po
por și, de aceea, strîngerea și de
pozitarea lor neintirziată și fără
pierderi este o problemă de interes
național, o sarcină care impune in
aceste zile oamenilor muncii din
agricultură, tuturor locuitorilor de
la sate o muncă dirză, stăruitoare,
bine organizată.
Cu prioritate se impune intensi
ficarea la maximum a recoltării
porumbului, pentru ca această lu
crare să se încheie peste tot cel
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI LA DATA
DE 17 OCTOMBRIE (în procente)

mai tîrziu pînă la mijlocul acestei
săptămîni. Din datele centraliza
te în seara zilei de 17 octom
brie rezultă că porumbul mai este
de recoltat de pe 267 000 hectare —
13 la sută din suprafața cultivată.
Cea mai mare parte din această
suprafață se află în județele Con
stanța. Timiș. Dolj, Arad, Teleor
man, Brăila, Galați, Vaslui, Cluj și
altele.
Tot atît de important este să se
stringă mai repede sfecla de za
hăr, care a fost recoltată abia de
pe 53 la sută din suprafața cultiva
tă. Mult intirziată este această lu
crare in unitățile agricole din ju
dețele Teleorman, Mehedinți, Covasna, Satu Mare și Arad, unde se
înregistrează restanțe mari chiar
și față de graficul de recoltare Ia
zi. De asemenea, in cel mai scurt'
timp trebuie să se încheie recol
tarea solei și cartofilor, a fructe
lor și strugurilor.
De bună seamă, recoltarea poate
fi considerată încheiată numai atunci cînd ■ toate produsele sint
transportate și puse la adăpost. Or,
așa cum rezultă din datele furni
zate de Ministerul Agriculturii, pe
cimp se află strînse in grămezi aproape 1.6 milioane tone de po
rumb și peste 600 000 tone sfeclă de
zahăr, ceea ce dovedește că în uni
tățile agricole din multe județe
transportul produselor nu se face
în ritm cu recoltarea. Mari canti
tăți de porumb continuă să se afle
pe cimp îndeosebi in unitățile agricole din județele Constanța —
325 000 tone, Călărași — 224 000
tone, Brăila — 151 000 tone, Olt —
110 000 tone, Ialomița'— 112 000

tone, Galați — 119 000 tone. Tulcea
121 000 tone. De asemenea, exis
tă pe cimp. in grătnezi, importante
cantități de sfeclă de zahăr, în
deosebi in cooperativele agricole
din județele Călărași, Mureș, Bra
șov, Suceava, Olt, Neamț, Bihor.
In toate aceste județe, ca și în al
tele, este nevoie să se acționeze
energie pentru ca producția de porumb și sfeclă de zahăr să fie mai
repede transportată din cimp.
Este necesar, totodată, să
mult intensificată livrarea cantită
ților de porumb la fondul de stat,
aceasta fiind o obligație legală, de
mare răspundere a fiecărei unități
agricole. Subliniem această cerin
ță deoarece în multe județe s-au
creat decalaje mari între cantități
le de porumb recoltate și cele li
vrate la fondul de; stat. Cu toată
claritatea trebuie să se înțeleagă
că Livrarea. initegrșlă- a-.cantităților
de produse prevăzute la fondul de
stat este atit in interesul producă
torilor agricoli, cit și al bunei aprovizionări a populației, al econo
miei naționale.
Sintem in plină toamnă, tim
pul este foarte înaintat și nu
mai admite nici o. întîrziere 1 De
aceea, in aceste zile decisive pen
tru stringerea recoltei, datoria
comitetelor comunale de partid, a
consiliilor populare și organelor agricole este de a dinamiza puternic
energiile oamenilor muncii din agricultură, ale tuturor locuitorilor
satelor, astfel ca peste tot să se
muncească fără răgaz pentru ca
roadele acestei toamne să fie re
coltate și înmagazinate intr-un timp
cit mai scurt și fără pierderi.

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ,
Directorul întreprinderii, Diamanta Laudoniu, a prezentat rezultatele
obținute pînă in prezent de colectivul
unității în realizarea unor materiale
ultrapure și semiconductoare, de
mare importanță și valoare pentru
industria electronică și micro electro nică și alte domenii ale tehnicii
avansate.
In timpul vizitării principalelor
secții ale acestei întreprinderi, to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu le-au fost prezenta
te faze . ale proceselor tehnologice,
precum și produse noi.
Dînd o înaltă apreciere succeselor
obținute de acest valoros și talentat
colectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ținind seama de locul și importanța
acestor produse in ramurile de virf

ale industriei, .a subliniat necesitatea
dezvoltării aici a unui centru puter
nic de cercetare și producție indus
trială a materialelor ultrapure și se
miconductoare pentru acoperirea in
tegrală a nevoilor economiei cu ase
menea produse și crearea unui exce
dent pentru export. Pentru înfăptui
rea acestui important obiectiv, in
dustria construcțiilor de mașini a
primit sarcina să conceapă și să rea
lizeze utilajele complexe, de înaltă
tehnicitate necesare.
Conducerile ministerului, a Institu
tului central de chimie și a între
prinderii au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu cele mad calde mulțumiri
pentru grija neobosită pe care o ma-

nifestă dezvoltării acestui domeniu
de mare importanță al industriei chi
mice și i-au asigurat că oamenii de
știință și cercetătorii chimiști își vor
consacra tot talentul și întreaga pa
siune pentru realizarea in țară, cu
forțe proprii, a unor asemenea produse deosebit de necesare dezvoltării rapide a ramurilor de virf ale
tehnicii românești.
•Pe parcursul noului dialog de lu
cru, cei prezenți au făcut secretaru
lui general al partidului o caldă ma
nifestare de dragoste și respect, dind
astfel expresie recunoștinței lor pen
tru tot ceea ce conducătorul partidu
lui și statului nostru a făcut și face
pentru ridicarea patriei noastre pe
noi culmi de civilizație și progres.

LOCUITORI Al SATELOR!

Munciți fără preget, cu răspundere, din zori și
pînă seara, pentru ca recolta ce se află încă în cimp,
livezi și podgorii să fie cîtmai repede strînsă, transpor-

tată și depozitată! Nu precupețiți nici un efortpînă cînd
toate roadele acestei toamne nu vor fi puse la adăpost
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INSTRUCTORUL OBȘTESC
-în sprijinul întăririi legăturilor cu masele, al sporirii
eficienței activității organizatorice și politico-educative

In scopul dezvoltării activității pe
baze obștești, al amplificării legătu
rilor organelor și organizațiilor de
partid cu masele de oameni ai mun
cii și creșterii eficienței aotivității
politice și cultural-educative, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a hotărit constituirea unor
grupuri de instructori obștești la toa
După orele de muncă, Nicolae . te comitetele județene de partid. AAndronache, din Topoloveni — I ceasta constituie încă o dovadă a gri
jii permanente a partidului, a tova
Argeș, își petrece timpul liber I rășului Nicolae Ceaușescu pentru
mai buna corelare a muncii de partid
Icu albinăritul. E marea lui pa
cu volumul și complexitatea crescinsiune. Are 40 de stupi, unul mai
productiv decit altul. Dovada : | de ale sarcinilor economico-sociale
din actualul cincinal. In spiritul hode la fiecare roi de albine el a
obținut anul acesta, in medie, ■ tărîrilor adoptate de conducerea par
tidului în vederea mai bunei cuprin
cite 50 kilograme miere. Cea
deri și soluționări a problemelor din
mai dulce... miere, dar și in 1 toate
domeniile, au fost constituite
I cantitățile cele mai mari, le-a . grupuri de instructori obștești pentru
obținut de la floarea de salcim
îndrumarea muncii de partid la sate,
și de la floarea-soarelui. Numai | precum
și grupuri în cadrul secții
în acest an, pentru mierea și
lor comitetului nostru județean.
(subprodusele apicole livrate sta- I
Asemenea grupuri de instructori
tului a încasat 100 000 de lei. i
obștești au fost constituite, de ase
menea, și la ni
velul orașelor și
municipiului Sla
tina. în felul aln aceste zile participă cu I
biroul co
sirguință la muncile timpului și | cesta.
mitetului
jude
elevii de la Școala generală nr.
țean de partid a
3 din Cugir. In timp ce lucrau | completat și lăr
în lanurile cooperativei agricole I git întregul corp
din localitatea Vinerea (Alba), 1 de instructori ob
(pionierul loan Simoc din clasa a >
ștești cu cadre competente, care să
Vl-a a găsit un plic in care se |
asigure o îndrumare și un control
aflau cîteva mii de lei. A luat I eficiente în munca de partid.
plicul și i l-a înmânat diri
Dispunem acum de un grup de 99
gintei Mariana Avădanei. La I instructori
pentru îndruma
sfirșitul zilei de practică, însoțit | rea muncii obștești
de partid din cele 96 de
de dirigintă, elevul s-a prezentat
comune, în el fiind cuprinși mem
la miliție, unde a predat plicul I bri ai comitetului județean, secre
cu bani. A fost găsit și paguba- | tari de comitete sau organizații de
șui — Augustin Micu, adică chiar
bază din unitățile industriale, de
inginerul cooperativei agricole I construcții, din transporturi, instituții,
precum și alte cadre cu funcții de
din Vinerea.
răspundere în diferite organisme ju
dețene. Cei mai multi dețin funcții
care nu numai că le permit, dar. fac
chiar necesară deplasarea lor în loca
litățile rurale, in aceste deplasări îmbinînd strîns îndrumarea, sprijinul
și controlul organizațiilor de partid
cu îndeplinirea atribuțiilor ce le re
vin pe linie profesională. Lor 11 s-au
S-au împlinit 5 (cinci) ani
explicat pe larg rolul, atribuțiile și
de tind, în incinta secției
sarcinile pe care le au de îndeplinit,
de prestări servicii a pri
modalitățile concrete de lucru, fieca
re fiind în măsură ca, de la înce
măriei din comuna Livezi
put, să-și cunoască sfera de activi
(Vîlcea), zace un vagon-dormitate. competentele cu care este in
tor. Deși se află și acum în bună
vestit. Instructorii obștești pentru
stare de utilizare, vagonul nu
sprijinirea muncii de partid la sate
poate fi folosit de nimeni, pen
au fost repartizați fiecare pe cîte o
tru că nimeni nu știe cui apar
comună, iar în trei comune mai mari
ține și, ca atare, de la cine să-l
au fost repartizați cite doi, participind activ la îndrumarea și spriji
închirieze. După multe investi
nirea organelor și organizațiilor de
gații, s-a reușit să se afle că
partid, de masă și obștești, conduce
vagonul-dormitor ar fi fost adus
rilor unităților agricole și altor uni
cu cinci ani in urmă pentru ca
tăți economice, instituțiilor, școlilor
zarea unor muncitori de la
în organizarea activității, pentru în
Grupul de șantiere pentru con
făptuirea sarcinilor ce le revin.
strucții industriale petroliere Pi
Instructorii obștești participă la
tești. Dar după ce și-au isprăvit
instruirile lunare odată cu organele
treaba, au plecat și l-au aban
și aparatul de partid. în cadrul aces
tora, ei au ascultat expuneri, au par
donat. Și astfel „dormitorul pe
ticipat la dezbateri .și seminții,
roți" continuă să staționeze la
au -raportat despre activitatea des
Livezi. Pe tinde o fi „dormind"
fășurată. în cadrul expunerilor,
spiritul gospodăresc al celor
dezbaterilor și activităților metodice
care-l au în inventar ?
conduse de secretarii comitetului
județean de partid, instructorii ob
Te pomenești că l-or fi trecut
ștești au fost pregătiți. între alte
de mult in niscai scripte pe...
linie moartă.
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Prețul naivității
Unei femei din Focșani i se
Îmbolnăvise fata, adolescentă. O
„binevoitoare" i-a sugerat să se
adreseze unei vrăjitoare. A fost
găsită în persoana Maricicăi
Lupu. Pentru a-i reuși, chipuri
le, vrăjite și a găsi leacul, i-a
pretins femeii 1 500 lei bani
gheață, plus un litru de ulei,
plus un kilogram de zahăr, plus
o găină, plus altele, care
încep cu cifra patru : 4
metri de pînză, 4 farfurii, 4
pahare, 4 linguri... De ce tocmai
patru? „Secret"... vrăjitoresc !
Care secret a fost dezlegat de
oamenii legii, obligind-o pe vră
jitoare să-i înapoieze femeii
banii, după ce aceasta s-a plins
că a fost trasă pe sfoară. Cit
despre găină, ulei, zahăr și ce
lelalte, Maricica Lupu le-a făcut
de petrecanie cu o foame de...
lup.

1

Pentru a fl permanent și bine
informați cu sarcinile ce ne stau in
față, instructorii obștești participă
lunar la analize, dezbateri, rapoarte
împreună cu aparatul comitetului
județean de partid, cit și separat, se
organizează acțiuni de generalizare
a experienței pozitive a celor mai
buni dintre ei. La ultima intîlnire de
acest fel au avut loc două expuneridezbatere privind „Rolul și sarcini
le instructorului obștesc al comi
tetului județean de partid in în
drumarea și controlul activității
pentru asigurarea înfăptuirii hotărîrilor Congresului
al XII-lea
al P.C.R., ale plenarelor C.C.
al P.C.R., a indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cit și a
hotăririlor comitetului și biroului co
mitetului județean de partid" și
„Planificarea și organizarea muncii
— atribut esențial al instructorului
obștesc in înfăptuirea sarcinilor în
credințate", organizîndu-se, totodată,
studii de caz" pe diferite teme, cum
ar fi primirea in
partid și discu
țiile individuale
în
organizațiile
de bază. în ceea
ce privește in
structorii obștești
din cadrul secții
lor, ei sint folo
siți în funcție de
specificul fiecărei secții, fiind repar
tizați pe localități și organizații. Ei
ne ajută mult în acordarea sprijinu
lui acolo unde se simte mai mult ne
voie, în efectuarea unor controale
și studii în teritoriu. Cei 119 in
structori obștești de la secțiile co
mitetului județean de partid sint
antrenați, de asemenea, în efectua
rea de studii, controale, analize ale
îndeplinirii indicatorilor de plan, în
deosebi in construcții și la export și
altele pe baza unui program lunar de
activitate.
De un mare ajutor pentru activita
tea noastră in etapa actuală ne sint.
neîndoios, instructorii obștești. Este
o perioadă în care au loc pregătirile
pentru desfășurarea alegerilor de deputați în consiliile populare •— peri
oadă in care în industrie, agricultură,
în toate domeniile de activitate sint
mobilizate toate energiile pentru a
întimpina Conferința Națională a par
tidului cu rezultate cit mai bune. Aceasta presupune o amplă și intensă
activitate organizatorică și politicoeducativă, ea puțind să se desfășoare
in condiții optime și prin contribuția
nemijlocită a instructorilor obștești.
Prin antrenarea grupurilor de in
structori obștești la activitatea co
mitetului nostru județean se asigu
ră o mai bună cuprindere și solu
ționare a problemelor complexe ce
stau in fata organelor și organizații
lor de partid din toate domeniile, o
creștere continuă, calitativ superioa
ră, a rolului politic conducător al or
ganelor ,și . organizațiilor, jnoăstre do
partid.

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
IN PERFECȚIONAREA STILULUI DE MUNCĂ

I
I
[

’ „Dormitorul"

le, în probleme care privesc
organizarea și folosirea comisii
lor pe probleme și a activului de
partid, planificarea și organizarea
muncii comitetelor de partid și a bi
rourilor organizațiilor de bază, pre
gătirea și desfășurarea adunărilor
generale, a plenarelor și ședințelor
de birou, întărirea rindurilor parti
dului, sarcinile ce revin organelor și
organizațiilor de partid, U.T.C., sin
dicat pentru pregătirea politico-ideologică a oamenilor muncii, organiza
rea evidenței și controlul Îndeplini
rii hotăririlor etc.
Potrivit programului de activitate
aprobat de secretariatul comitetului
județean de partid, instructorii ob
ștești au efectuat un control tematic
privind preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid pentru pregă
tirea, desfășurarea și creșterea rolu
lui educativ al adunărilor generale
ale organizațiilor de bază. Concluzii
le desprinse au fost prezentate se
cretariatului comitetului județean de
partid, fiind apoi supuse dezbaterii

I
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cu ocazia instruirii aparatului ș.i se
cretarilor comitetelor comunale de
partid. A rezultat cu acest prilej că
majoritatea instructorilor obștești nu
s-au limitat doar să participe la adu
nări generale sau plenare ale comite
telor de partid, ci au sprijinit concret
organele și organizațiile de partid,
conducerile utităților agricole în solu
ționarea unor probleme.
Așadar, urmărim ca instructorul
obștesc să se implice direct in viata
organizației de partid și să nu fie
doar un purtător de cuvînt între ju
deț și comuna de care răspunde. Mai
mult chiar, a fost combătută tendin
ța unora de a se ocupa exclusiv de
problemele economice. Evident, aceasta este una din principalele lor
atribuții, dar li s-a arătat că trebuie
să acționeze în așa fel încit orga
nele și organizațiile de partid să abordeze și să rezolve ele însele pro
blemele amintite prin mijloacele
specifice muncii politice și organiza
torice.
în strînsă concordanță cu prevede
rile din planul de muncă al comite
tului județean, cerem instructorilor
obștești să inițieze diverse acțiuni
pentru înfăptuirea obiectivelor pre
văzute. în perioada campaniei agri
cole de toamnă, de exemplu, i-aro
solicitat să organizeze astfel de ac
țiuni incit în fiecare unitate agrico
lă să se desfășoare în cele mai bune
condiții recoltarea și semănatul păioaselor de toamnă.
Pentru realizarea acestor obiective
am dus și ducem o muncă stăruitoa
re ca fiecare instructor obștesc să în
țeleagă că la rezolvarea opera
tivă a problemelor este necesar să
fie intens folosite forțele organiza
țiilor de partid, să conlucreze ațț.iv
cu secretarii comitetelor comunale,
cu cei ai birourilor de coordonare a
muncii politice și organizatorice de
partid.

Mihai GHEORGHE

secretar al Comitetului județean
Olt al P.C.R.

..
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Prezentăm, în continuare,-'rezultatele obținute în întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii 'din întreprinderi indus
triale, de transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuțl în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul
lunii septembrie *), pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
plan au fost obținute la export și
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei
Locul I : Exploatarea minieră
producție-marfă au fost mai mici
cu 0,7 la sută decit cele planificate,
Cavnic, județul Maramureș, cu 771,3
puncte.
iar cele materiale cu 1 la sută.
Locul ÎI : Combinatul chimic
Principalii indicatori de pian au
Rimnicu Vîlcea.
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
Locul III : întreprinderea chimi
ducția fizică, 9,3 la sută la produc
că Turda, județul Cluj.
ția netă, 6,1 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 7,4 la
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII
6ută la productivitatea muncii, 15,5
LEMNULUI
la sută la volumul de pregătiri mi
niere ; cheltuielile totale la 1 000
Locul
I
!
întreprinderea de mo
lei producție-marfă au fost mai
bilier și decorațiuni „Heliade"mici cu 6,1 la sută decît cele pla
București, cu 778,9 puncte.
nificate, iar cele materiale cu 7,5
la sută.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9,2 la sută la pro
Locul II : Exploatarea minieră
ducția netă, 16,1 la sută la pro
Certej, județul Hunedoara.
ducția fizică, 9,6 la sută la produc
Locul III : întreprinderea minie
tivitatea muncii. 9,1 la sută la be
ră Bălan, județul Harghita.
neficii, 4.1 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; cheltuie
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
lile totale la 1 000 lei producțieȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de foraj-extraețic Marghita, județul Bihor, cu
558,2 puncte.
Sarcinile de plan au fost depă
șite cu 5,2 la sută la producția fi
zică și cu 14,7 la sută la productiamarfă vindută și încasată ; depă
șiri importante de plan au mai
fost obținute la producția netă și
la productivitatea muncii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici cu 9,1 la
sută decit cele planificate, iar cele
materiale cu 7,9 la sută.
Locul II ; Schela de extracție
Tîrgoviște.
Locul III : întreprinderea de extracție gaz metan Mediaș.
IN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE

I
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] Ultima cursă
Bogatele lanuri de porumb ale
C.A.P. Adîncata i-au făcut cu
ochiul și lui Dumitru Antoneac,
șofer profesionist la Suceava.
Dar în loc să fi mers și el să dea
o mină de ajutor oamenilor la
strînsul, șl mai ales la trans
portul, recoltei, Dumitru Antoj neac a luat într-o noapte
I o autobasculantă de 16 tone și,
I împreună cu alți trei indivizi de
teapa lui, s-a dus să se înfrupte
din munca oamenilor. Au încăricat o mașină de coceni cu
știuleți cu tot și au plecat acasă.
Acolo au descărcat-o și s-au
reîntors în cimp. Și așa au dus
trei autobasculante cu porumb
acasă. înainte de a face ultima
cursă (cite una pentru fiecare,
cum plănuiseră) au căzut toți
patru... în cursă.

i

I
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Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
^rîntoii*’

0

în legătură cu modul în care se
va desfășura această nouă formă
de aprovizionare a bucureștenilor,
am solicitat precizări tovarășei /
Adriana MORARU, vicepreședintă
a Comitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal.
— Măsura adoptată — ne-a pre
cizat interlocutoarea — are totoda
tă in vedere faptul că numeroși
cetățeni nu au posibilități să păs
treze la domiciliul lor. in condiții
corespunzătoare, cantități de produ
se pentru o perioadă mai lungă de
timp, ceea ce duce, adeseori, la de
gradarea acestora. Ca atare, venindu-se în întimpinarea dorințelor ex
primate, s-a stabilit să se ofere
cumpărătorilor posibilitatea de a se
aproviziona curent, ritmic pe toată
durata iernii, din rețeaua de desfa
cere și pe baza unor comenzi preala
bile, solicitanții urmînd să încheie
contracte cu unitățile . comerciale
pentru cantitățile necesare de le
gume și fructe, produsele fiind păs
trate în depozitele statului și des
făcute eșalonat, pe măsura nevoilor
de consum.

tativă. La fel cum nu este obligato
rie nici cumpărarea integrală a can
tităților contractate.
— Unde pot încheia cetățenii con
tracte de aprovizionare pe timpul
iernii și pentru ce cantități ?
— Aceste contracte se pot încheia
la unitatea de legume și fructe cea
mai apropiată . de domiciliul cum
părătorului. S-au stabilit, in acest

• Ce sînt și cum se încheie contractele pentru li
vrări pe bază de comandă prealabilă • Pentru cetățenii
care nu dispun de beciuri, cămări — produse conservate
în depozitele specializate de legume și fructe • Precizări
ale Consiliului popular al municipiului București
— Această nouă formă de aprovi
zionare înlocuiește sau înlătură for
mele obișnuite de comercializare a
legumelor și fructelor ?
— Nicidecum. Magazinele vor
continua să vindâ legume și fructe
ca și pină acum, tuturor cumpărăto
rilor, solicitanții puțind să achizițio
neze din unitățile de desfacere can
titățile de produse de care au ne
voie, in cadrul fondului de marfă
disponibil. Contractele pe bază de
comandă prealabilă sint o formă su
plimentară de organizare a aprovi
zionării, încheierea lor fiind facui-

scop, magazine dispersate pe tot te
ritoriul Capitalei, îndeosebi in car
tierele cu multe blocuri de locuințe.
Vor putea fi contractate cantități
care să asigure consumul familiei
pentru toată durata sezonului rece.
Desigur, dacă solicitanții vor dori,
pe parcurs, să-și completeze nece
sarul curent de consum vor putea
cumpăra din magazine cantități su
plimentare de produse, in afara
contractului.
— Ce produse pot contracta cetă
țenii cu unitățile de legume și fruc
te și la ce prețuri ?

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA CHIMIE
ANORGANICA
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

IN INDUSTRIA ALIMENTARA SUBRAMURA MORĂRIT,
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE
FĂINOASE

Locul I: întreprinderea chimică
Dudești, municipiul București, cu
770,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția fizică, 2,4 la sută la produc
ția netă, 1,1 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 8,1 la
sută la productivitatea muncii și la
beneficii ; depășiri importante de

Locul I : întreprinderea de morărit. panificație și produse făinoa
se Teleorman cu 1 205,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 25,7 la sută la
producția fizică, 28,8 la sută la
producția-marfă vîndută și încasa
tă, 24,1 la sută la livrări la fondul
pieței ; depășiri importante au mai
fost obținute la producția netă,
productivitatea muncii și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei
producție-marfă au fost mai mici
cu 6,6 la sută decit cele planificate,
iar cele materiale cu 7,5 la sută.

Peste 350 de familii de oameni al
muncii vasluieni s-au mutat zilele
acestea în apartamente confortabile in noul ansamblu de locuințe
„13 Decembrie" din municipiul
reședință de județ, in municipiul
Birlad și în orașul Huși. De la în
ceputul anului și pină in prezent,
lucrătorii șantierelor întreprinde
rii județene de constructii-montaj
au finalizat și predat beneficiarilor
peste plan aproape 110 apartamente,
alte circa 800, aflate în stadii avan
sate de execuție, urmind a fi ter
minate pină la sfirșitul anului.
(Petru
Necula,
corespondentul
„Scînteii").

formă nouă, în folosul cetățenilor, de îmbunătățire
a aprovizionam cu legume și fructe

După cum s-a anunțat, primăria Capitalei a hotărit ca, începind
de ieri, 18 octombrie, unitățile comerciale să completeze formele mo
derne de desfacere a produselor de sezon cu o nouă modalitate :
încheierea de contracte cu cetățenii în vederea livrării eșalonate - pe
bază de comenzi prealabile - a legumelor și fructelor păstrate in de
pozitele statului. Este o formă care ține seama de cantitățile mari de
legume și fructe disponibile în această toamnă - ceea ce permite
îmbunătățirea aprovizionării cetățenilor sub multiple aspecte, inclusiv
printr-o desfacere comodă din punctul de vedere al cumpărătorului,
evitîndu-se deplasările frecvente în piețe.

marfă au fost mai mici cu I la sută
decit cele planificate, iar cele ma
teriale cu 8,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.
Locul III : întreprinderea IleforTg. Mureș.

LocuJ I : întreprinderea „Electrobanat“-Timișoara.
cu
389,3
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,9 la sută la
producția fizică, 3,3 la sută la pro
ducția netă, 7,5 la sută la export,
5,1 la sută la productivitatea mun
cii, 1,2 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici cu 1,4 la
sută decît cele planificate, iar cele
materiale cu 1,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.
Locul III : întreprinderea de ce
lule prefabricate Băltești, județul
Dolj.

Doi înverșunați

Ceartă mare între doi ciobani
■ — Fănică Murgu și Neculai
I Hogașe — amindol din comuna
Virlezi, județul Galați. S-au luat
la ceartă de la o pășune pe care
— credeau ei — nu încăpeau
oile amândurora.
De la ceartă au ajuns la
I bătaie. Și s-au bătut virtos, fără
menajamente, ciobănește, că
doar de-aia aveau ciomegele în
Imină. Oamenii n-au putut să-i
despartă, nici miliția să-i poto
lească prin amenzi piperate.
IAmindoi voiau să ajungă musai
la tribunal. Și au ajuns, așteptind acum verdictul legii 1

Fruntașii In întrecere
pe nouă luni ale anului

Locul I : întreprinderea de piele
și încălțăminte „PionieruT'-București cu 929,9 puncte.
Principalii indicatori de pian au
fost depășiți cu : 15,4 la sută la
producția-marfă vîndută și înca
sată și cu 5,2 la sută la export ;
depășiri importante de plan au fost
obținute la producția netă, produc
tivitatea muncii și la livrări de
mărfuri la fondul pieței; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici cu 1,2 la
sută decît cele planificate, iar cele
materiale cu 2.1 la sută.
Locul II : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Progresul“-București.
Locul III : întreprinderea de pie
le. încălțăminte și marochinărie
„13 Decembrie“-Sibiu.

*) Indicatorii privind produc■ ția netă, productivitatea muncii,
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe opt luni.
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PLANUL $/ ANGAJAMENTELE
- EXEMPLAR ÎNDEPLINITE!

— Pot ti făcute comenzi pentru
cartofi, ceapă, rădăcinoase, mere,
varză murată, castraveți murați,
alte murături, precum și pentru
intreaga gamă de conserve de legume și fructe. Livrarea acestor
produse in cadrul contractelor în
cheiate se va face eșalonat, la da
tele stabilite dc comun acord intre
solicitanți și unitatea de legumefructe, prin puncte distincte de vînzare din cadrul magazinelor desem
nate in acest scop. Plata se va
face cu ocazia livrării produselor,
conform prețurilor în vigoare la
acea dată.
Reamintim, și pe această cale,
bucureștenilor care nu au beciuri,
cămări sau alte as menea amenajări, intr-un cuvint care nu dispun
de condiții corespunzătoare dc păs
trare a legumelor și fructelor la
domiciliu pe o perioadă mai în
delungată, că pot încheia contracte
de livrare eșalonată a produselor
pe tot timpul sezonului rece, adresindu-se unităților comerțului de
stat, care vor asigura păstrarea lor
în condiții de bună calitate, in depozitele specializate.
Țin să precizez că, datorită recoltci bune din acest an, comerțul
Capitalei dispune de cantități importante de legume și fructe, atit
pentru aprovizionarea curentă, cit
și pentru depozitarea și insilozarea
lor pe timpul iernii, ne-a asigurat,
In încheierea convorbirii, interlocu
toarea noastră.

Mihai IONESCU

Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Covasna.
Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Neamț.
IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură
și industria alimentară Galați cu
718,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13 la sută la pro
ducția netă, 21,6 la sută la volumul
mărfurilor transportate, 14,9 la sută
la productivitatea muncii. 13,8 la
sută la venituri brute din activita
tea de transport ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la
beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei
venituri brute din transporturi au
fost mai mici cu 0,4 la sută decit
cele planificate.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Gorj.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Vrancea.

IN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Buzău cu
413,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6.6 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații, 1,1 la sută la prestații
în unități fizice, 1,7 la sută la pres
tații de servicii pentru populație,
14,2 la sută la beneficii, 6 la sută
la volumul de activitate pe o pe',
soană ; cheltuielile la 1 000 lei ve
nituri au fost mai mici decît cela
planificate cu 3,6 la sută.
Locul II : Direcția județeană da
poștă și telecomunicații Bistrița.
Locul III : Direcția județeană da
poștă șl telecomunicații Vrancea.
IN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Loen! I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
Iocativă Caraș-Severin cu 1354
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 43.8 la sută Ia
producția și prestările în unități
fizice, 43,2 la sută la prestările de
servicii pentru populație, 44,2 la
sută la producția netă, 30,5 la sută
la beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă și prestări
de servicii au fost mai mici cu 6,5
la sută decit cele planificate, iar
cele materiale cu 9 la sută.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
iocativă Vîlcea.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl
Iocativă Neamț.

IN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I : Uniunea județeană •
cooperativelor meșteșugărești Co
vasna cu 979,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția netă, 8 la sută la productia-marfă și prestările de servicii,
14 la sută la producția fizică, 6,6 ia
sută la prestări servicii pentru
populație ; depășiri importante de
plan au fost obținute la beneficii,
livrări de mărfuri către fondul pie
ței și la export.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Dolj.
Locul III : Uniunea confecții, în
călțăminte, prestări servicii Bucu
rești.
(Agerpres)

NOTE CETĂȚENEȘTI

Prin piețele Brașovului
în ultima săptămînă.
organele de partid si
de stat din județul
și municipiul Brașov
au luat măsuri con
crete. menite să asigure îmbunătățirea
activității de aprovi
zionare pentru toam
nă și iarnă a popu
lației.
Am urmărit tini p
de mai n^ulte zile,
în cele 4 mari piețe
ale
Brașovului
—
Mihail Kogălniceanu,
Steagul roșu, Tracto
rul și Complexul agroalimentar — cum
sînt aplicate măsurile
stabilite. Prima con
statare : abundență de
produse. în sortimente
și de calitate mult
mai bune decît an
terior. Și nu ne re
ferim doar la produ
sele obținute pe plan
local — varză, mor
covi, pătrunjel, țelină.

mere — ci și la pro
dusele care se aduc
din zonele sudice ale
țării : vinete, gogoșari, ardei, struguri.
Buna aprovizionare se
menține în tot cursul
zilei. Lucrătorii celor
trei unități comerciale
de profil — I.L.F.,
Agrocoop și Gostat
— sprijiniți de cei
sosiți în ajutorul lor,
își fac cu mai multă
conștiinciozitate dato
ria.
Totuși, in pofida mă
surilor stabilite, a
controalelor efectuate,
am constatat și unele
neajunsuri. Nu toți ges
tionarii au ințeles că
trebuie să pună în
vinzare numai produ
se sortate, cum s-a
întimplat la unitatea
I.L.F. din Piața Trac
torul, unde se vin
deau morcovi, ardei și
gogoșari nesortati; de

asemenea, repartizarea yl
și descărcarea produ- ■
seior la unități durea
ză uneori nejustificat
de mult timp; nu pes
te tot funcționează
permanent toate punc
tele de desfacere or
ganizate suplimentar.
Biroul Comitetului
județean de partid
Brașov a inițiat în ul
timele zile și alte mă
suri: stabilirea unor
programe săptăminale
de aprovizionare, care
prevăd
repai-tizarea
zilnică a fondului de
marfă pe localități,
cartiere, piețe și uni
tăți de desfacere, ur
mărirea mai atentă
a vagoanelor și auto
trenurilor pe traseele
de circulație și descăr
carea lor operativă, du
blarea numărului punc
telor volante de des
facere. (Nicolae Mo
canul.

Terapie pentru... stațiune
Cadrul natural, am
bianța generală, in
clusiv calitatea ser
viciilor oferite oaspe
ților, eficiența recu
noscută a băilor și a
altor proceduri tera
peutice fac din stațiu
nea Tușnad ținta a
foarte numeroși vizi
tatori din tară și de
peste hotare. Cum ea
este deschisă în tot
cursul anului, gazdele
se străduiesc să facă
agreabil sejurul oaspe
ților.
Din păcate însă, eforturile sînt uîieori
diminuate de slaba
organizare și, mai ales,
de lipsa de control a
diferitilor responsabili.

nu putini la număr.
Organizarea serviciilor
prestate de policlinica
balneară nu este în
totdeauna la nivelul
reputației de care se
bucură stațiunea. Ore
le stabilite pentru tra
tamente nu sînt res
pectate, ceea ce pro
voacă aglomerație, mai
ales la serviciile de
balneologie. Ecusonul
de serviciu nu-1 poartă
mai nimeni... — și in
lipsa unui control per
manent. astfel de aba
teri sînt frecvente.
De lipsa de politețe
s-a contaminat, pare-se, și personalul
■'altor unități. La can
tina mare, ospătarele

răspund „înțepat", cu
totală lipsă de so
licitudine. chiar și
cind este vorba de
cerințe lesne de satis
făcut, de servicii pe
care sint obligate să
le facă. Programul
de funcționare a unor
magazine este și el la
latitudinea vînzătorilor. Un exemplu: la
cofetăria
„Veverița"
ușile se inchid dese
ori după bunul plac.
Este de datoria fo
rurilor locale să gă
sească fără întirziere
„mijloacele terapeuti
ce"
corespunzătoare
tratării unor astfel de
abateri. (Ion Dumitriu).
__________________ y
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România.
Survolarea teritoriului Republicii Socialiste România la întoarcerea din
statul Kuweit îmi oferă din nou prilejul de a transmite salutări frățești
dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste România.
Urez tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră succese In conti
nuare în întărirea multilaterală a României socialiste.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am fost deosebit de impresionat de mesajul frățesc de felicitări pe care
ați avut amabilitatea să mi-i trimiteți cu prilejul Zilei naționale a Botswanei.
Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru acest nou semn de prie
tenie continuă care există în mod fericit între popoarele noastre. Folosesc
acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră sănătate și prosperitate și fe
ricire poporului român.

Dr. Q.K.J. MAS1RE
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumindu-vă profund pentru amabilele dumneavoastră felicitări, vă
exprim urările mele de fericire personală și de bunăstare pentru nobilul
popor român.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

tV
PROGRAMUL 1
11,00
11.05,
11^
,
12,05
12,30

13,00
16,00
16,05
16,25
17,00

Telex
Profiluri școlare
Teatru in serial f „Anton Pann"
— partea a II-a
Orchestra de muzică populară a
Consiliului județean al sindicatelor
din Buzău
Cincinal ’81—'05 ■ în spiritul hotâririlor recentei plenare a C.C. al
P.C.R. Exportul — prioritate ab
solută
închiderea programului
Telex
Viața școlii
Clubul tineretului
Cabinet de perfecționare profesio
nală

17.35 Civica. In dezbatere : proiectul
Legii privind participarea cu părți
sociale a oamenilor muncii din
unitățile economice de stat la con
stituirea fondului de dezvoltare
economică
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Carnet electoral
20,20 Actualitatea economică
20.35 Memoria documentelor. Unirea in
conștiința națională a românilor
21,00 Teatru TV : „Uitarea", de Valen
tin Munteanu.
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal ■ Carnet electoral
20,20 Salonul TV al artelor plastice. Ion
Andreescu 1850—1882
21,10 Mic dicționar de operă șl balet.
Litera F (IV)
22,00 Telejurnal

De la Ministerul Sănătății
în perioada 25—31 'octombrie 1982
se va desfășura în întreaga tară a
doua etapă din acest an a acțiunilor
de imunizare antipoliomielitică a co
piilor. Vor primi o doză de vaccin
poliomielitic oral trivalent copiii
născuți între 1 septembrie 1981 și 31
august 1982. La această primovacci-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 19
octombrie, ora 20 — 22 octombrie, ora
20. în țară : Vremea va fi în general
frumoasă, dar răcoroasă noaptea și di
mineața, îndeosebi în prima parte a
intervalului. Cerul va fl variabil. Ploi
izolate se vor semnala spre
sfirșitul
perioadei In regiunile, vestice.
Vîntul
va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peratura In creștere ușoară in a doua

cinema
■
Pădurea
nebună ;
MELODIA
(12 06 88) — 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.
fl Așteptînd
un tren :
BUZEȘTI
(50.43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
fl Un saltimbanc la Polul Nord :
LIRA (317171) — 15,30; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
fl Femeia din Ursa Mare : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, COSMOS (27 54 95) — 13,15;
15,30; 17,45; 20.
■ Prietenii copilăriei mele : COSMOS
— 9; 11.
■ Program de desene animate pentru
copii — 14; Cine iubește și lasă —
15,30; 17,30; 19,30 : VIITORUL (11 48 03).
B Cîinele electronic — 9; 11,15; Alo,
aterizează străbunica ! — 13,30; 15,45;
18; 20: TIMPURI NOI (15 6110).
■ întâlnirea : ARTA (2131 86) — 9;
•V<V1.5; 13,30; 15,45; 18; 20.
* * Nea Mărin miliardar : PROGREL (23 94 10) — 16; 18; 20.
k Oglinda spartă — 10; 12; 14; 16; 20;
Un om trăind în viitor — 18 : STUDIO
(59 53 15).
fl Margarete pentru castelană : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
16; 18; 20.
fl Dragoste la prima vedere : CEN
TRAL (14 12 24)
— 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
B Cavalerii teutoni: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,15; 15,45; 19,
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 12,30; 16; 19,30.
fl Papillon : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 77 20) — 18.
B Condurul și trandafirul — 9; 12;
15; Unde-1 generalul — 17,45; 19,45 :
DOINA (16 35 38).
S
Valentina :
DRUMUL
SÂRII
(31 28 13) — 16; 18; 20.
fl Curcubeul celor șapte speranțe :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
B Minorii : COTROCENI (49 48 48) —
— 15,30; 17,45; 20.
H Lanțul amintirilor — 11; Pirații se
colului XX — 15; 17,15; 19,30 : POPU
LAR (35 15 17).
fl Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,30;
16; 19,30.
fl Infernul din zgîrle-norl : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19,45.
El Cele patru zile ale orașului Neapole : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
fl Piedone Africanul : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30;
FAVORIT (45 31 70) — 9,15; 12,30; 16,30;
19.30, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,30.
fl Antoniu și Cleopatra : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19.

•

ORAȘE-MAMUT.

Orașele braziliene Rio de Ja
neiro și Sao Paulo numără, in
prezent, 16 și, respectiv, 10 milioâne de locuitori, ceea ce le
situează în categoria orașelormamut din America Latină.
Dacă actualele tendințe de dez
voltare a respectivelor metro
pole se vor menține, atunci —
conform unui studiu demogra
fic efectuat în cadrul O.N.U. —
ele vor adăposti la sfirșitul
secolului circa 45 milioane de
iv uitori.
Comentînd
aceste
date, primarul orașului Rio de
Janeiro a subliniat necesitatea
investigării, încă de pe acum, a
măsurilor ce trebuie luate in
vederea prevenirii consecințe
lor pe care le poate avea dez
voltarea necontrolată a marilor
orașe. El a precizat că sporul

nare sînt invitați să se prezinte la dis
pensarele medicale, cu copiii din
grupa de virstă arătată mai sus, atit
localnicii, cit și familiile cu domiciliu
flotant sau cei care în intervalul res
pectiv se află ocazional în alte loca
lități decit cea de domiciliu.
(Agerpres)
parte a intervalului. Minimele vor fl
cuprinse între minus 3 și plus 7 gra
de, izolat mai coborîte în estul Transil
vaniei, maximele vor oscila între 12 și
22 de grade. Frecvent se va produce
brumă în primele nopți. Ceață locală
dimineața și seara. în București : Vre
mea va fi în general frlimoasă, dar
răcoroasă noaptea și dimineața, în
deosebi în prima parte a intervalului.
Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla
slab, pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fl cuprinse intre 1 și 3 gra
de, cele maxime vor oscila, între 17 și
20 de grade. Condiții de brumă. Ceață
dimineața și seară.
(Ileana Mihăilă,
meteorolog de serviciu).

fl Provocarea dragonului : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
fl I se spunea „Buldozerul" : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
fl Bunul meu vecin Sam :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 13; 16; 19,15.
fl Noi aventuri pe vasul Poseidon :
PACEA. (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
fl Salutări profesorului : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20.
fl Sphinx ; AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
fl
Cursa
infernală ;
MIORIȚA
(14 27 14) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
fl O fată fericită : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
E3 Lanțul
amintirilor :
MUNCA
(21 50 97) — 9; 12; 16; 19.

teatre
fl Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Vlaicu Vodă — 19,30j
(sala
Atelier) : Fata din Andros — 19.
fl Filarmonica „George Enescu" (Ateneul Român,
16 00 60) :
Integrala
creației camerale a lui Ludwig van
Beethoven de la op. 1 la op. 135 în
viziunea prof. dr. Zoe
DumitrescuBușulenga și a muzicologului Iosif
Sava. Programul VII — 19,30.
fl Opera Română (13 18 57) : Rigoletto
— 18.
fl Teatrul de operetă (13 98 48) : Vă
duva veselă — 19,30.
E2 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gin Rummy ■— 19; (sala
Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19.
fl Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Concurs de frumusețe — 19,30.
fl Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) :
Idipata — 19,30;
(sala
Studio) : Sentimente și naftalină —
19.
fl Teatrul
Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Zidarul — 19,30.
fl Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
fl Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : De la lume adunate — 19.
fl Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Un bărbat și mai multe femei — 19,30.
fl Circul București (11 01 20) :
Zoocirc — 19,30.
fl Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Bu-Ali — 17; (sala Teatrului „Ion
Vasilescu") : Punguța cu doi bani —
10.

masiv de populație în cele două
metropole braziliene s-a datorat
nu atit imigrației din mediul
rural, cît mai ales creșterii ra
tei natalității.

• COMPUTER DE
MICI DIMENSIUNI. -Praveț-82“, un computer realizat în
Bulgaria, este destinat utilizării
individuale. Dimensiunile sale
reduse, precum și greutatea
foarte mică permit montarea aceștuia în diverse locuri de
muneă, iar utilizarea lui este
simplă și comodă. Informația
minicomputerului universal se
exprimă in cifre, cuvinte, grafi
ce pe un teleecran, în litere ale
alfabetului cirilic sau ale celui
latin. Computerul poate ti trans
format și în terminal, conectat
la un centru de calcul.

Cronica zilei
Luni
după-amiază,
tovarășul
Nicolae Constantin, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale, a avut o întrevedere
cu Aii Abdul Rahman Al-Bahr, mi
nistrul petrolului al R. A, Yemen,
președintele părții yemenite în Co
misia mixtă guvernamentală de
cooperare economică și tehnică din
tre Republica Socialistă România și
Republica Arabă Yemen, a cărei
primă sesiune se desfășoară la Bucu
rești.
în cadrul convorbirii care a avut
loc s-a exprimat dorința comună de ’
a dezvolta colaborarea economică
dintre cele două țări, subliniindu-se
că lucrările primei sesiuni a Comisiei
mixte vor stabili acțiuni și măsuri
concrete menite să amplifice coope
rarea româno-yemenită în domenii
de larg interes comun, conlucrarea
tehnico-științifică, sporirea și diver
sificarea schimburilor comerciale bi
laterale.
La întrevedere a participat Nicolae
Murgu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice
internaționale.
'

★
Tovarășul Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit luni pe Raymond Waldmann, asistent al secretarului pentru comerț
al S.U.A., conducătorul părții ameri
cane la reuniunea Grupului de lucru
cu privire la dezvoltarea comerțului'
și cooperării al Comisiei economice
mixte româno-americane, care s-a
desfășurat la București.
Cu acest prilej s-a exprimat satis
facția pentru evoluția continuu as
cendentă a relațiilor economice ro
mâno-americane, relații care se dez
voltă în conformitate cu înțelegerile
și orientările convenite cu prilejul
întîlnirilor și convorbirilor la nivel
înalt. în acest context, a fost subli
niat faptul că există largi posibilități
pentru extinderea și adîncirea cola
borării și cooperării bilaterale pe
multiple planuri, pentru sporirea și
diversificarea schimburilor de măr
furi dintre cele două țări.
La întrevedere a participat Nicolae
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, conducătorul
părții române la reuniunea Grupului
de lucru.

★
La București a avut loc, luni, reu
niunea Grupului de lucru cu privire
la dezvoltarea comerțului și coope
rării al Comisiei economice mixte
româno-americane.
Lucrările grupului au fost conduse
de Nicolae Andrei, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și de
Raymond Waldmann, asistent al se
cretarului pentru comerț al S.U.A.
Cele două părți au analizat, in spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel
înalt, stadiul relațiilor economice ro
mâno-americane, modul cum se în
deplinesc hotărîrile și acțiunile adoptate la ultima sesiune a Comisiei
economice mixte, posibilitățile și
căile menite să asigure lărgirea și
diversificarea în continuare a schim
burilor comerciale și a cooperării economice dintre România și S.U.A.,
pe baze reciproc avantajoase.
La încheierea lucrărilor, conducă
torii celor două părți în cadrul
grupului au semnat un document de
lucru. în care sînt înscrise măsuri și
mijloace practice vizînd intensifica
rea schimburilor de mărfuri și adincirea cooperării dintre cele două țări.
La lucrări a fost prezent David B.
Funderburk, ambasadorul S.U.A. la
București.

★
Delegația parlamentară din R. ,P.
Mongolă, condusă de tovarășul Țedendambîn Gotov, secretarul Prezi
diului Marelui Hural Popular, a avut,
în cursul zilei de luni, întrevederi cu
tovarășii Alexandru Roșu, ministru
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, și Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.
în timpul convorbirilor au fost
discutate probleme privind dezvol
tarea relațiilor
româno-mongole,
precum și unele aspecte ale situației
internaționale. în acest context s-a
evidențiat rolul hotăritor al intilnirilor româno-mongole la nivel inalt
pentru intensificarea raporturilor
dintre cele două țâri. Totodată, a
fost subliniată dorința de a acționa
în continuare pentru amplificarea
relațiilor bilaterale, a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre
România și Mongolia.
Au luât parte Ion Stoian, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
precum și Namsrain Luvsanravdan,
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești.

★
Luni la amiază, în Capitală au luat
sfîrșit lucrările Simpozionului româno-bulgar cu tema „Raporturi lingvis
tice, literare și culturale româno-bulgare“, organizat în cadrul relațiilor
de colaborare științifică dintre Uni
versitatea din București și Universi
tatea „Kliment Ohridski" din Sofia.
Timp de cinci zile, participants —
cadre didactice universitare, cercetă
tori științifici și studenți din învățămîntul superior filologic din cele
două țări — au susținut peste 70 de co
municări ce au abordat o bogată pro
blematică privind recente studii și
cercetări in domeniul lingvisticii, li
teraturii și folclorului din România
și Bulgaria. Au fost prezentate valo
roase lucrări ce au înfățișat aspecte
ale dezvoltării celor două culturi, ca
racterul lor național in circuitul va
lorilor universale. în cadrul dezba
terilor au fost aduse, de asemenea,
sugestii cu privire la dezvoltarea in
continuare a investigațiilor cu carac
ter filologic.
(Agerpres)

• PIELE „CRESCUTĂ"
ÎN LABORATOR. Specia
liștii Institutului tehnologic din
Massachussetts (S.U.A.) au reu
șit să cultive țesut epitelial in
laborator. Ei prelevă de la bol
nav citeva celule ale pielii pe
care le plasează într-un mediu
nutritiv unde acestea încep să
se dividă. După o lună crește o
bucată de piele cu o suprafață
de 30 pe 30 centimetri. Ea nu
are nici fire de păr, nici glande
sudoripare, dar in toate cele
lalte privințe este similară celei
a omului. Pînă acum a fost ex
trem de greu să fie înlo
cuită pielea distrusă de arsuri
sau din alte cauze, pentru că.
din pricina incompatibilității,
grefele cu piele de la donatori
erau respinse de organismul

Vremea tot mai rece, apariția brumelor avertizează pe agricultori:
V

A

A.

NICI 0 CLIPĂ DE RĂGAZ PÎNĂ CIND ÎNTREAGA
RECOLTĂ NU VA Fl STRÎNSĂ Șl DEPOZITATĂ!
JUDEȚELE BOTOȘANI, DOLJ, GALAȚI, IALOMIȚA, IAȘI,
OLT, PRAHOVA Șl VASLUI AU ÎNCHEIAT
SEMĂNATUL GRIULUI

1
...

1

Oamenii muncii de pe ogoarele
județelor Botoșani, Dolj, Galați, Iași,
Olt și Prahova raportează că au în
cheiat însămințarea griului pe su
prafețele planificate. In telegramele
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu de comitetele ju
dețene de partid se arată că în pre
zent toate forțele umane și meca
nice acționează la stringerea recol■ tei de pe ultimele suprafețe culti
vate cu porumb, sfeclă de zahăr,
struguri, legume, fructe, imprimîndu-se, totodată, un ritm susținut li
vrării in cel mai scurt timp a can-

titătilor de produse destinate fon
dului centralizat al statului. De asemenea, au fost concentrate forțe
sporite la eliberarea grabnică a te
renului și executarea arăturilor adînci de toamnă. în încheierea te
legramelor se menționează că lu
crătorii ogoarelor din județele res
pective nu vor precupeți nici un
efort pentru creșterea continuă a
producției agricole vegetale și ani
male. sporind contribuția acestor
zone la asigurarea bunăstării între
gului popor.

★

★
Tot ieri, oamenii muncii de pe
ogoarele județelor Ialomița și Vas
lui au anunțat încheierea însămîntării griului' pe toate suprafețele
planificate. Acum toate forțele umane și mecanice din aceste ju-

dete sînt concentrate la strîngerea
și depozitarea în cel mai scurt timp
a produselor ce mai sînt pe cîmp,
la eliberarea terenului și executarea
arăturilor de toamnă.

SATU MARE

V

Multi cooperatori in lanuri și, alături de ei,
oameni ai muncii de la oraș
La începutul acestei săptămîni,
unitățile agricole din județul Satu
Mare aveau de recoltat peste 12 000
hectare cu porumb. Comandamentul
agricol județean a stabilit ca pină
joi, 21 octombrie, să se încheie cu
lesul porumbului pe întreaga supra
față cultivată. Cum se lucrează ?
Am poposit în cîteva unități agri
cole din consiliul agroindustrial
Ardud. în sprijinul cooperatorilor au
venit oameni ai muncii din unități
economice ale municipiului Satu
Mare. Ca urmare. în acest consiliu
au fost recoltate sîmbătă 700 hectare
cu porumb. Nu toți locuitorii din
comune se află însă la cules. Spu
nem aceasta pentru că. în unele
birouri, continuă să întirzie anumite
persoane, în timp ce cooperatorii și
muncitorii de la orașe se află în lan.
în ziua raidului la Ardud. la ora 10
se aflau în biroul cooperativei de
achiziții, producție și desfacere din

comună cîteva funcționare care la
simpla declanșare a aparatului de
fotografiat au plecat in cîmp.
De sprijinul unităților economice
din municipiul Satu Mare se bucură
și cooperativele agricole din alte
consilii agroindustriale. Numai că în
unele cazuri ajutorul este acordat
doar pe jumătate. Președintele con
siliului agroindustrial Livada, Vasile
Daraban, ne-a semnalat faptul că
lucrătorii repartizați de la unități,
cum sint întreprinderile „Mondiala"
și „23 August" (avînd la dispoziție
autobuze speciale pentru deplasare),
recoltează doar 2—3 ore. Este clar că
se impun măsuri din partea condu
cerilor acestor unități pentru întă
rirea disciplinei în rîndul celor veniți în sprijin la recoltarea porumbului, astfel incit această acțiune să
contribuie efectiv la grăbirea recoltării porumbului, (Octav Grumeza,
corespondentul „Scînteii").
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transmise de corespondenții „Scânteii"
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Așa, DA!
Vecini de nădejde Vineri> 15 octombrie, oameni ai muncii
de la complexul avicol Văleni — Argeș au dat, după încheierea progra
mului de lucru, ajutor cooperatorilor din Comuna Călinești la strînsul
recoltei. In frunte cu secretara de partid, Ioana Necșulescu, și Paraschiva Ristea, șefa fermei, ei au cules în cîteva ore 12 tone de po
rumb. Ei știu că, la iarnă, și păsările pe care le cresc au nevoie de mai
mult porumb. (Gheorghe Cîrstea).
Direct în mijloacele de transport. în 3udetul Timiș, ală
turi de mijloacele de transport ale unităților agricole, de la I.T.A. și
I.T.S.A.I.A., pentru transportul și depozitarea grabnică a producției au
venit în sprijin și numeroase autocamioane de la întreprinderile indus
triale : 99 lucrează în 9 I.A.S.-uri, iar alte 110 ajută în 19 C.A.P.-uri.
Acum, tot ce se culege este încărcat direct în camioane, remorci, în că
ruțe și transportat la depozite. (Cezar Ioana).

î
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Cu atelajele - mai mult decît cu camioanele. Pen"

i

I
I

tru a cîștiga timp și a economisi combustibil, conducerea C.A.P. Afu
mați din sectorul agricol Ilfov a organizat transportul sfeclei furajere,
finului și altor produse cu atelajele. Sînt folosite toate atelajele coope
rativei agricole și cele aparținînd gospodăriilor populației. în acest mod
s-au transportat 800 tone de fin și 3 000 tone de paie și sfeclă furajeră.
Practic, în această toamnă s-au transportat cu atelajele mai multe pro
duse ale cîmpului decît cu camioanele. Ceea ce demonstrează că, la
astfel de lucrări, calul din grajd e mai puternic decît... calul-putere al
mașinii. (C. Bordeianu).
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A ș a, N U!
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în loc să fie exemplu... în iarna anului trecut- C-A-P- Br0?-

I

teni — Mehedinți a cumpărat furaje pe care le-a plătit cu aproape
400 000 lei. S-au tras învățăminte pentru acest an ? Pină acum, în loc
| de 602 tone fin s-au asigurat doar 465, iar din 2 247 tone siloz s-au
realizat numai 800. In timp ce furajele rămîn pe cîmp in bătaia vîntu' rilor și ploilor, președintele unității, Petre Nedea, se ține de sindrofii :
| în patru zile n-a trecut nici măcar un ceas prin unitate. Cine-1 tre
zește... Ia realitate ? (Virgiliu Tătaru).
i

Cînd

răspunderea

merge pe... roți pătrate. Intre"

I

prinderea de transporturi auto Cluj a pus la dispoziția unităților agricole, în actuala campanie, mijloace cu o capacitate de 4 000—5 000 tone
pe zi. Majoritatea sînt bine folosite. Au apărut însă și situații criticabile.
La cooperativele agricole „înfrățirea" și „Unirea" din Cluj-Napoca, încărcarea începe abia după ora 9, de parcă atunci ar răsări soarele.
Autocamionul 21-CJ-734, pus la dispoziția C.A.P. Mociu, abia după două
zile de așteptare a fost, în sfîrșit, încărcat cu sfeclă de zahăr. De unde
reiese că președinții acestor unități ignoră și calendarul, și starea
vremii ! (Costel Ștcfănescu).

I

Ce ține în loc pe culegători ? După un început bun- pr°-

I

mițător, recoltarea merelor din livada C.A.P. Ghimbav a stagnat brusc
și, de zece zile, mai mult se pierde vremea decît se recoltează, deși
mai sînt de adunat 350 tone de mere. Cauza acestei situații ? Unitățile
beneficiare nu asigură ambalajele necesare pentru ca cei 100 de culegători, repartizați la alte lucrări, să poată reîncepe culesul merelor. Cred
oare beneficiarii că timpul așteaptă pînă trimit ambalajele necesare 1
(Nicolae Mocanu).
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FRUCTELE, COAPTE
argeș-.

Inițiativele bune sînt „frînate" de transportul anevoios

„La dumneavoastră cite mere culege
un om într-o zi?“ „Aproximativ 1 500
kilograme. Culesul în conteinere, care
au o capacitate de pînă la 300 kg, ri
dicate și încărcate pe platforme cu un
dispozitiv simplu montat in spatele
tractorului și trimise direct la silozuri,
ne-a asigurat un randament foarte
Uialt al muncii, mari economii de for
ță de muncă și, ceea ce este foarte
important, un ritm de recoltare și
însilozare care ne îngăduie să termi
năm stringerea și depozitarea mere
lor în aproximativ 5 zile".
Răspunsul aparține tovarășei Ade
lina Popescu, directoarea Trustului
I.A.S. Argeș, și se referă, bineînțeles,
nu la o unitate anume (discuția am
avut-o la ferma Bălilești a I.A.S. Pi
tești), ci la toate unitățile I.A.S. din
județ. Pentru că procedeul amintit
este generalizat cu bune rezultate în
toate fermele I.A.S.
Sint și alte procedee, inițiative, .mă
suri în mai toate unitățile agricole
din județ, menite să grăbească rit
mul recoltării și însilozării fructelor.
Și trebuie spus că orice inițiativă, în
acest sens, este binevenită, intrucît li
vezile Argeșului au rodit în această
toamnă mai mult decit in toamna tre
cută. Producția, deși nu exprimă ca
pacitatea livezilor din această parte
a țârii, este totuși cu 15 000 tone mai
mare față de anul trecut. Am fost,
în aceste zile, împreună cu tovarășul
Constantin Iordache, directorul trus
tului horticol județean, în mai multe
unități agricole producătoare de
fructe și am constatat că măsu
rile luate de comitetul județean
de partid și organele agricole jude
țene asigură o desfășurare normală
a recoltării și depozitării, astfel incit
cel mai tîrziu la 25 octombrie livezile
să fie „descărcate" de rod, iar fruc
tele să ia drumul piețelor și al de
pozitelor.
Ferma pomicolă de stat din Merișani este socotită fruntașa județului
Argeș în ce privește recolta de mere.
De la Ion Stoica, șeful fermei, aflăm:
„Planul de producție — 265 tone de
mere — l-am realizat. Acum recol
tăm în plus. Și este vorba de peste
300 tone de mere și chiar mai mult.
Anul acesta obținem 40 tone de mere
la hectar, fată de 20 cît este planul.
Secretul ? Stropiri săptămînale la
pomi, hrană din belșug și gunoi de
grajd, tăieri corespunzătoare de ro
dire. Beneficiile 6int pe măsura

muncii depuse — peste 3 milioane lei.
La Asociația economică intercooperatistă din Stîlpeni, care are o su
prafață de 1 404 hectare cu livezi or
ganizată în 10 ferme, se obțin pro
ducții sporite de fructe — de trei ori
mai multe prune și de două ori mai
multe mere față de anul trecut. Ion
Nitulescu. directorul asociației, ne
spune că aceste rezultate bune se ba
zează pe respectarea riguroasă a teh
nologiei. La această asociație, la cu
les participă lucrătorii asociației, că
rora le-au venit în. sprijin 80 de lu
crători de la UFET Stilpeni, 100 de
la cooperație și 2 250 de elevi din co
munele inconjurătoare. Din păcate, în
livezi am găsit puțini cooperatori. Și
asta deoarece unele cooperative din
cele 7 asociate, mai exact cadrele din
conducerea acestora, au o mentalitate
foarte originală privind, asocierea. Ele
înțeleg să fie asociate... la beneficii.
La muncă să se asocieze insă alții.
Conducerea cooperativei agricole Bălilești — una din partenerele la be
neficii (se estimează că în acest an
această cooperativă va primi o cotă
din beneficiile asociației de 1,8 mi
lioane lei) — a oprit pe cooperatori
să participe la muncă în livezile asociației. Această atitudine ar trebui
să determine nu numai măsuri de aducere a lucrurilor pe făgașul nor
mal. ci. poate, și măsuri de re
considerare a criteriilor de îmoărtire
a beneficiilor. Deoarece calitatea de
proprietar al pămîntului o determină,
în mod obligatoriu, automat, și pe
aceea de producător, dacă vrei să fii
beneficiar. Este un triunghi de răs
punderi din care nu poate lipsi toc
mai elementul hotăritor. adică munca.
Sînt și alte probleme care creează
anumite greutăți în buna desfășurare
a culesului fructelor, care nu stau în
puterea unităților de aici și nici a or
ganelor județene să le rezolve. Este
vorba de modul în care unii bene
ficiari înțeleg să-și îndeplinească obligațiile contractuale în ce privește
preluarea produselor. Așa, de exem
plu, mijloacele de transport, și așa
insuficiente, trimise de cele două
I.L.F. (Berceni și Militari) din Capi
tală sînt încărcate doar pe jumătate
sau pe trei sferturi cel mult, pentru
că, spun șoferii, „au pneurile slabe".
Or fi pneurile slabe, dar ni se pare
că și mai slabă este exigența între
prinderilor în cauză, fiindcă este ab
solut anormal să facă transporturi în

plus, să consume combustibil și să
uzeze... pneurile, și așa slabe, pentru
a transporta aceeași cantitate de
fructe, dar într-un timp mult mai
lung. In aceeași ordine de idei, se pare
că unele unități ale acestor I.L.F.-uri
au pasiunea colecționării de... amba
laje. Din ambalajele cu care pleacă
mașinile I.L.F.-ului o parte nu se mai
întorc. Se estimează că numai la o
singură mașină se încarcă circa 400
lăzi din care se întorc doar circa 200,
din care 50—60 lădițe sint de nefo
losit.
Alti beneficiari sint mult mai „ori
ginali". Reprezentanți ai I.L.F. Dolj
au venit, au văzut, au admirat bogă
ția și calitatea fructelor și se pare că
au fost atit de impresionați îneît au
uitat 6ă vină să-și mai ia fructele —
200 tone — cantitat.e pe care nu ar
geșenii au oferit-o. ci ei au solicitat-o.
Procedeele unor beneficiari sînt cu
atit mai nelalocul lor cu cît, in acest
an, ca și în anii trecuți, livezile sînt
„la alegere". Adică a venit reprezen-

SIBIU:

PRETUTINDENI
bolnavului. Ținînd seama de
faptul că pielea obținută de
specialiștii americani este „cres
cută" pornindu-se de la celule
ale bolnavului, ea este accep
tată bine, fără nici un fel de
complicații și astfel pot fi vin
decate și victimele unor arsuri
de mare întindere.

@
ANALIZOR
GAZE PORTATIV.

DE
Care

este cantitatea de gaze nocive
produse de un motor ? Răspun
sul îl oferă un aparat nou, ba
zat pe măsurarea absorbției ra

zelor infraroșii din gazele de
eșapament. Analizorul de gaze
portativ, pus la punct de cer
cetători din orașul sovietic
Smolensk, se utilizează pentru
verificarea bunei funcționări a
carburatoarelor la automobile,
în cadrul stațiilor „service" și
întreprinderilor de transporturi
rutiere, lucrătorii de la secția
de control al traficului rutier de
tectează cu ajutorul aparatelor
conținutul de oxid de carbon
din gazele de eșapament. Cu ajutorul aparatului se' poate re
aliza și reglarea amestecului
carburant, ceea ce duce la eco
nomisirea de combustibili și la

© OCHELARI CARE...
OPRESC TRENUL. Un
grup de specialiști din R.D.G. a
creat un tip de ochelari neobișnuiți, destinați mecanicilor de
locomotivă. Ochelarii sint prevăzuți cu un sistem miniatural optico-electronic legat cu sursele
de semnalizare optică. In cazul
cind mecanicul obosit închide
ochii chiar și pentru un timp
scurt, sistemul reacționează
imediat aprinzînd semnalul lu
minos de avertizare menit să-1
trezească. Dacă acest semnal se
dovedește a fi insuficient, după
el urmează un altul, sonor, ce
se intensifică din ce în ce mai

Aurel PAPADIUC
Gheorghe CÎRSTEA

La pomul lăudat...
cu ambalaje

în toate livezile județului Sibiu
recoltarea merelor se află în plină
desfășurare. Pînă în seara zilei de
18 octombrie, unitățile de speciali
tate au preluat și depozitat 15 200
tone mere, din cele 26 315 tone cit e
planificat. în cele mai multe locuri,
munca este bine organizată la cu
les, dar problema problemelor o
constituie asigurarea ambalajelor.
Da, lipsesc ambalajele. Acest nea
juns aveam să-l constatăm în multe
ferme pomicole din județ. Iată ce
ne spunea în acest sens tovarășul
loan Aldea, contabil șef la I.A.S
Ruja : „încă din lunile mai-iunie.
I.L.F. Sibiu cunoștea nivelul pro
ducției noastre de mere și prin con
tract s-a prevăzut să ne asigure lă
zile necesare, pr, iată că acum sîntem nevoiți să depozităm în gră
mezi, cit muntele, pînă și mere din
cele mai frumoase, din grupa A.
Ne-ar trebui urgent cel puțin 40 000
de lăzi".
Și la I.A.S. Sibiu s-a ajuns în situația de a nu mai avea în ce recolta. Grămezile de mere din livezi, în

reducerea gradului de poluare a
mediului.

tantul beneficiarului, a văzut mai
multe livezi și a spus : „O vrem pe
aceasta". Și a avut-o. Sînt condiții
pentru o bună aprovizionare a popu
lației cu fructe, iar Argeșul își aduce,
în acest an o contribuție mai mare
în acest sens.
Am văzut mai multe depozite și
silozuri pentru păstrarea fructelor pe
timpul iernii. Sînt bine pregătite. To
varășul Constantin Iordache ne dă
dea o cifră care definește foarte exact
condițiile create pentru conservarea
fructelor în acest an. Procentul ad
mis de pierderi în silozuri a fost re
dus de la 10—18 la sută cit este ad
mis prin STAS la numai 7—8 la sută.
Este un moment de virf al valori
ficării producției de fructe și tocmai
de aceea trebuie să pună umărul la
strîngerea și depozitarea lor aitît pro
ducătorii, cît și mai ales cei ce be
neficiază de pe urma muncii lor.

loc să scadă, cresc pe zi ce trece.
Aici sînt necesare ambalaje pentru
aproape 3 000 tone de mere.
„Lipsa ambalajelor e într-adevăr
reală, dar nu este doar a noastră —
motivează Ilie Olaru, directorul co
mercial al I.L.F. Sibiu. Măsuri am
luat și luăm în continuare. Impulsio
năm unitățile cu care avem contrac
te pentru a ne livra lăzile-palet pre
văzute în grafice. De asemenea, în
depozitul întreprinderii noastre repa
răm acum 2 000—2 500 de lăzi pe zi.
Marea problemă e creată însă de be
neficiarii noștri din alte județe, prin
tre care I.L.F. Brașov, Covasna,
Galati, Ialomița, Teleorman și
altele, care refuză să ne trimită am
balajele necesare pentru cantitățile
de mere repartizate (și e vorba de
11 000 tone de mere repartizate
altor județe !).
Este necesară o intervenție promp
tă. Livezile nu pot fi transformate
în depozite de... depreciere a fructelor.

mult. In situația cînd nici aces
ta nu-1 trezește pe mecanic, ochelarii pun în funcțiune siste
mul de frînare care oprește
trenul.

• TREI SUTE DE ORE
DE SOMN HIPNOTIC.
Dornică să slăbească, indiferent
de metoda utilizată, Adrienne
Coschini s-a cufundat într-un
somn de două săptămîni, în
tr-un hotel din Nisa, sub supra
vegherea hipnotizorului Jacky
Nuguet. în timpul celor 300 de
ore de somn hipnotic, Adrienne
nu a fost nutrită cu nici un fel
de substanță solidă. După trezi
re, ea cîntărea 8 kg mai puțin
și, bineînțeles, avea o foame
nebună...

Nicolae BRUJAN

• ELEFANȚI NECUNOSCUȚI ȘTIINȚEI au
fost descoperiți și fotografiați
din elicopter de către zoologi
în pustiul Namibiei, pe coasta
sud-vestică a Africii. înălțimea
animalelor atinge cinci metri,
cu un metru mai mult decît cea
a elefanților africani și asiatici
cunoscuți pînă în
prezent.
Uriașele pachiderme, pe care
cercetătorii le-au urmărit cîte
va zile,- duc un mod de viață
nocturn, făcind pe întuneric de
plasări de pînă la 40 km. Tri
burile ovambo, gherero și bo
șimane cunosc de multă vreme
acești elefanți neobișnuiți, si
luetele lor puțind fi întîlnite pe
desenele de pe stînci, dar pînă
acum savanții n-au crezut că
există cu adevărat.

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme sociale,

umanitare si culturale al Adunării Generale a O.N.U
■>

(I

Cuvîntarea reprezentantului României, tovarășul Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului consultativ al
O.N.U. pentru Anul internațional al tineretului
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — In Comitetul pentru probleme
sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a început
dezbaterea punctului privind pregătirea și marcarea in 1985 a Anu
lui internațional al tineretului, manifestare mondială care are la
origine o inițiativă a României.
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Luînd
cuvîntul.
reprezentantul
Referindu-se la povara pe care
României, tovarășul Nicu Ceaușescu,
cursa înarmărilor o reprezintă pen
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tru tînăra generație, vorbitorul a sub
liniat că marile manifestații pentru
tele Comitetului consultativ al O.N.U.
pentru Anul internațional al tinere
pace și dezarmare ce au loc în ulti
tului, a declarat că dezbaterea pri
ma vreme pe cele mai diferite me
ridiane și în special pe continentul
vind Anul internațional al tineretu
lui este menită să asigure o examina
european constituie mărturii eloc
vente ale participării tineretului la
re aprofundată asupra modului în
care se aplică programul concret de
înfăptuirea unuia din obiectivele
măsuri și activități ce urmează a fi
esențiale ale Anului internațional al
întreprinse înaintea și în timpul aces
tineretului — pacea — valoare su
tui important eveniment. Comitetul
premă a întregii omeniri.
consultativ pentru Anul internațional
De asemenea, a arătat vorbitorul,
al tineretului prezintă, în urma celei
efectele crizei economice se răsfrîng
de-a doua sesiuni a sa, un ansamblu
în mod dramatic asupra tinerei ge
de recomandări orientate ferm spre
nerații. Șomajul este in creștere atit
acțiune privind aplicarea programu
în țările dezvoltate, cît și in țările
lui. în calitate de președinte al co
în curs de dezvoltare. Blocarea drep
mitetului, reprezentantul României a
tului la muncă se conjugă în nu
meroase țări cu analfabetismul și
subliniat că a doua sesiune a acestui
lipsa de calificare profesională. Dăiorgan a constituit un însemnat pas
nuiesc încă, in unele țări, stări de
înainte în procesul de pregătire și
care generează criminalitatea,
marcare a Anului internațional al ti- . lucruri
parazitismul, descompunerea morală,
neretului. Adoptarea prin consens a
violenta, terorismul, consumul de
tuturor recomandărilor supuse aten
stupefiante și altele, care degradează
ției Adunării Generale le sporește va
ființa umană și afectează profund
negativ
situația tineretului.
loarea politică și practică, oferind o
bună garanție pentru aplicarea lor.
Examinarea atentă a problematicii
tineretului în lumea contemporană
Principala concluzie care s-a desprins
pune in evidență cu putere necesita
din lucrările comitetului o constituie
tea elaborării unei politici noi pri
preocuparea generală de a se trece
vind tînăra generație, care să ducă la
efectiv, la toate nivelurile, la pregăti
soluționarea problemelor specifice
rea ahului, în spiritul programului de
care o confruntă. Reprezentantul ro
măsuri și activități. Acest program se
mân a evidențiat necesitatea creării
dovedește a fi o platformă de acțiune
unui organism al O.N.U. care să aibă
realistă și stimulatoare în direcția
misiunea de a promova colaborarea
inițierii unor manifestări pe plan
internațională și de a coordona acțiu
local, național, regional și internațio
nile Națiunilor Unite, ale institu
nal, menite să mobilizeze tînăra ge
țiilor specializate în domeniul tinere
nerație, guvernele, alți factori de
tului, de a menține o strînsă legătură
decizie, în intensificarea eforturilor
între O.N.U. și organizațiile de tine
consacrate ameliorării substanțiale a
ret, de a se ocupa activ de condi
condiției actuale a tineretului.
țiile de viață, muncă, învățămînt,
în perioada imediat următoare, a
educație, de toate problemele speci
arătat vorbitorul, este necesară elabo
fice care privesc tinerii din lumea
rarea de către guverne și organiza
întreagă.
țiile de tineret, precum și de către
• în continuare, reprezentantul țării
organizațiile internaționale cu carac
noastre s-a referit la inițiativa Româ
ter mondial sau regional, a unor pro
niei de la cea de-a doua sesiune a
grame concrete de acțiune, legate . Comitetului consultativ in legătură cu
nemijlocit de situația, aspirațiile și
elaborarea unei declarații privind
nevoile tineretului in diferite țări sau : drepturile și responsabilitățile tinerei
regiuni, în contextele economice și
generații. Proiectul declarației, iniția
social-politice respective.
te de România a fost conceput ca un
Viața stă mărturie că prin fondul
document cu caracter de platformă,
său de opțiuni și aspirații, tinăra gecare să prezinte sub. multiple aspec
nerație se caracterizează prin dorin
te — economic, social, politic, știin
țific și cultural — statutul activ al ti
ța de a participa cit mai activ la
eforturile popoarelor pentru lichi
nerei .generații în condițiile prezen
darea anacronismelor economice și
tului și în perspectivă. Dezbaterile
sociale, la dezbaterea și soluționarea
preliminare care au avut loc au ară
problemelor ce confruntă contempotat că adoptarea acestei declarații
raneitatea. Tineretul fiind o forță
este de natură să stimuleze eforturile
socială mai puțin legată de trecut,
de identificare a celor mai potrivite
dar deschisă prezentului și viitorului
căi și mijloace de promovare pe plan
trebuie să dispună de pirghii efec
național și internațional a drepturi
lor tinerei generații la muncă, educa
tive de acțiune politică și economică
la nivelul fiecărei societăți pentru
ție și cultură, participarea sa largă la
procesul dezvoltării, la decizia poli
a-și pune marele potențial creator
tică și socială, la dezbaterea și solu
în slujba idealurilor de pace, liber
tate și independență, colaborare, de
ționarea problemelor cardinale ale
mocrație și progres.
epocii' noastre.

Un rol important în promovarea
obiectivelor Anului, internațional al
tineretului revine celor cinci reuniuni
regionale consacrate examinării pro
blemelor specifice ale tinerilor din
fiecare regiune. Aceste reuniuni vor
prilejui un util schimb de experiență
în legătură cu pregătirea anului și
vor stimula fără îndoială noi acțiuni
în direcția soluționării problemelor
care frâmîntă tînăra generație. Deo
sebit de importantă este recomanda
rea Comitetului consultativ privind
organizarea unei reuniuni în Europa,
continent care este confruntat cu nu
meroase probleme specifice privind
condiția. tinerei generații. .
în cadrul înnoitor al societății ro
mânești, tinăra generație are o par
ticipare activă la procesul dezvoltă
rii țării, la viața politică și socială,
la conducerea treburilor statului. Ti
neretul are o contribuție de seamă
la toate marile realizări ale • Româ
niei. împreună cu întregul popor, el
muncește cu abnegație, energie și
entuziasm pentru realizarea progra
mului de dezvoltare multilaterală a
țării, pentru progresul general și
pentru ridicarea României pe trepte
tot mai înalte de civilizație mate. rială și spirituală.
Tinăra generație a țării — a arătat
vorbitorul — răspunzind cu înflăcă
rat patriotism, inițiativelor de pace
ale statului român, participă cu în
suflețire la grandioasele acțiuni
pentru pace și dezarmare, desfășu
rate in România. împreună cu în
tregul popor, tineretul român a sem
nat Apelul pentru pace și dezarmare
adresat sesiunii speciale din acest an
a Adunării Generale a O.N.U., reafirmîndu-și spiritul militant, angajant și responsabil, voința sa de a
acționa neabătut, în spiritul politicii
externe promovate de România,
pentru instaurarea unui climat de
pace și înțelegere între popoare.
pentru o lume a demnității și ega
lității în drepturi atuturor națiu
nilor. în acest spirit se înscrie găz
duirea în România, la Costinești, in
vara acestui an, a mesei rotunde
„Tineretul anilor ’80". organizată
sub egida UNESCO, acțiune care
se integrează organic manifestărilor
consacrate Anului internațional al
tineretului și care a. contribuit... la
conturarea mai precisă a profilului
tinerei generații;
generații- contemporane,
contemporanei-; a .
nevoilor și. aspirațiilor sale, eviden
țiind, ca o concluzie generală, nece
sitatea sporirii contribuției tineretu
lui de pe toate continentele la apă
rarea și asigurarea păcii, la făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte.
în încheiere, reprezentantul Româ
niei a declarat: „Aș dori să exprim
încrederea delegației române că
dezbaterile de la această sesiune a
Adunării Generale voi; duce la iden
tificarea unor noi căi și mijloace de
extindere și diversificare a cooperă
rii internaționale în domeniul tine
retului. Aprobarea recomandărilor
formulate la cea de-a. doua sesiune
a Comitetului consultativ pentru
Anul internațional al tineretului va
constitui o contribuție de preț la rea
lizarea obiectivelor anului".

ria eroilor români în localitățile ,
cehoslovace Pleisovce, Poniky, Stara
Tura, Banov, Vlcnov, Hroznova,
Hroznova Lhota și Beznec, eliberate
de armata română. Oficialitățile lo
cale și locuitorii și-au manifestat cu
această ocazie recunoștința pentru
jertfele militarilor români căzuți în
luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei.

MOSCOVA. — Trimisul Agerpres,
I. Dumitrașcu, transmite : Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socia
liste România, general-maior Gh.
Dinculescu, atașat militar, aero și
naval al României în U.R.S.S., a Ofe
rit o gală de filme. Au fost prezentate, totodată, o expoziție ide fotografii infățișind aspecte din pregătirea
militarilor români și uni stand de
cărți..
Au participat mareșali, generali,
.alți ofițeri superiori sovietici, repre
zentanți ai Secției relații externe a
C.C. al P.C.U.S., ai Ministerului Afa
cerilor Externe, membri ai conduce
rii centrale a Asociației de prietenie
sovieto-română.
A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul României în Uniunea So
vietică.

BUDAPESTA. — Atașatul militar
al țării noastre la Budapesta a avut
întilniri cu militari ai forțelor ar
mate ale R.P. Ungare în garnizoa
nele Aszod și Nyiregyhaza. Au fost
prezentate filme documentare și ex
poziții de fotografii.
Au fost depuse coroane de flori la
monumentele și mormintele eroilor
români căzuți pentru eliberarea Un
gariei din localitățile Szeged. Cegled
și Nyiregyhaza.

BELGRAD. — La Belgrad, atașatul
militar, aero și naval al tării noastre
în R.S.F. Iugoslavia, colonel Dumitru
Manea, a organizat o gală de filme
militare, o expoziție documentară de
fotografii și un stand de carte, cuprinzînd opere ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului .Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate.
Au participat general-colonel Voivodici Radovan, adjunct al secreta
rului federal pentru apărarea națio
nală. general-locotenent Maricevici
Slavko, secretar al Comitetului or
ganizației U.C.I. din Armata PopuIară Iugoslavă, general-locotenent
Sut Pavel, șef al Direcției Operații
din Statul Major General al Armatei iugoslave, alți ofițeri superiori,
.......................... Fereprezentanți ai Secretariatului
derai pentru Afacerile Externe, repre
zentanți ai unor organizații politice
și obștești. atașați militari și alți
membri ai corpului diplomatic, zia
riști.

LONDRA. — Ministerul Apăr.ării
al Marii Britanii a organizat o întîlnire a atașatului militar aero și na
val român din Londra, colonel Cor
nel Popa, cu cadrele și militarii din
garnizoana Bovington. Au fost pre
zentate. cu acest prilej, filme docu
mentare românești.
A participat Vasile Gliga. amba
sadorul României la Londra.

Marii Revoluții» Socialiste din Octombrie
■ MOSCOVA 18 (Agerpres). — La
Moscova au fost date publicității
chemările C.C. al P.C.U.S. cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — transmite agenția T.A.S.S.
în document se subliniază că in
acest an aniversarea lui Octombrie
este marcată în preajma unei alte
date importante pentru poporul so
vietic — împlinirea a 60 de ani de
la constituirea U.R.S.S., cele două
evenimente istorice fiind legate indi
solubil între ele.
în document se adresează un apel
oamenilor muncii sovietici de a ob
ține noi realizări în muncă, de a întîmpina jubileul . U.R.S.S. prin noi
succese în diverse domenii, de activit.ate.
Comitetul Central al P.C.U.S.
transmite un salut partidelor comu

niste și muncitorești, precum și un
salut frățesc popoarelor din țările
socialiste.
De asemenea. C.C. al P.C.U.S.
adresează salutul său clasei munci
toare din țările capitaliste, luptăto
rilor împotriva exploatării, pentru
drepturile oamenilor muncii, pentru
pace și democrație.
Chemările subliniază politica paș
nică, neabătută, a statului sovietic.
Adresîndu-se popoarelor europene,
documentul le cheamă ..să lupte cu
mai multă hotărîre împotriva ampla
sării noilor arme racheto-nucleare
americane în Europa occidentală".
„Fie ca în Europa să domnească
pacea, securitatea și colaborarea !“,
se subliniază în chemări. Documen
tul cheamă la lupta împotriva cursei
înarmărilor, pentru pace și secu
ritate.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Măsuri adoptate în domeniul stabilizării economice

BELGRAD 18 (Agerpres). — La o
limitează la 18 grade. în perioada
conferință de presă reprezentanți ai
cind instituțiile și întreprinderile nu
Consiliului Executiv Federal al Iugo
funcționează temperatura se reduce
slaviei i-au informat pe ziariști des
la 14 grade..
LISABONA. — Atașatul militar,
pre măsurile adoptate de guvernul
în vederea raționalizării consumu
și parlamentul iugoslave în domeniul
aero și naval al țării noastre, colonel
lui de pîine, gramajul franzelelor se
stabilizării economice — transmite
Victor Grigoraș, a organizat în sâlimitează la 800 grame.
agenția Taniug.
Ioanele ambasadei o gală de filme,
în vederea economisirii energiei
începînd cu 20 octombrie, consumul
un stand de cărți și o expoziție do
electrice, guvernul preconizează să
cumentară de fotografii.
de benzină și motorină pentru auto
adopte măsura ca iarna timpul de
turisme proprietate personală se li
lucru al administrației federale să se
Au participat procurorul general al
mitează la 40 litri pe lună. Vînzarea
desfășoare la lumina zilei. Se reco
Republicii Portugheze, comandantul
se va face pe bază de bonuri.
mandă ca republicile și provinciile
forțelor aeriene, guvernatorul militar
Au fost adoptate măsuri speciale
să adopte măsuri similare.
,. i. '.y
al Lisabonei, numeroși generali și
cu
privire
la
consumul
de
energie
Consiliul Executiv Federal
Ră
ofițeri superiori portughezi, alte ofi- .
electrică,
prevăzîndu-se
reducerea
pune totodată măsuri menite să con
ciaiități portugheze, diplomați străini
la jumătate a consumului pentru ilu
tribuie la folosirea, mai rațională a
acreditați la Lisabona, ziariști.
minatul public, reclame, pentru în
autovehiculelor de stat pentru ne
călzirea locuințelor și a instituțiilor.
voile conducerii federale. Astfel, se
BONN, — Atașatul militar român
Programul de televiziune va dura
va limita folosirea autoturismelor
PRAGA. — La monumentul din ci
acreditat la Bonn, colonel Ioan lo
cel mai tîrziu pînă la ora 22,00 cu
mari cu consum sporit de benmitirul central militar român din
nescu, a organizat o gală de filme, o
excepția
zilelor
de
la
sfîrșitul
săptăzină. Se recomandă ca organele reZvolen a avut loc o manifestare de
expoziție de fotografii și un stand de
mînii
și
din
ajunul
sărbătorilor
na

dicată memoriei celor peste 11 000 de
cărți cu operele tovarășului Nicolae
publicane și provinciale să procedeze
ționale, cind el va putea fi prelungit,
eroi militari români căzuți în luptele
Ceaușescu, cu cărți și reviste mili
la fel.
■ Se prevede reducerea cu 5 la sută a
pentru eliberarea Cehoslovaciei. Cu
tare, publicații turistice etc,
Consiliul republicilor și provinciiconsumului de energie electrică pen
acest prilej au fost arborate drape
Au fost prezenți. șeful Statului Ma
lor a adoptat o lege cu privire la
tru
uz
casnic
față
de
aceeași
perioâlele de stat ale României și Ceho
jor General .al Bundeswehrului, con
schimburile valutare, care prevede
. dă .a anului trecut.
slovaciei. s-au . depus coroane de
traamiralul Rudolf Arendt, generali,
pedepse aspre pentru vinzarea și
Temperatura din locuințe, din in
flori si au fost intonate imnurile ce
amirali, ofițeri .superiori, atașați mi
traficul ilegal de valută in țară.
lor două țări.
litari acreditați la Bonn, diplomați, ■ stituțiile sociale și de învățămînt’ se
La manifestare au luat parte Zoloameni de afaceri.
,
tan Palko. prim-secretar al Comite
în cursul manifestărilor au fost
tului raional de partid Zvolen. pre
exprimate aprecieri elogioase la adre
ședintele Comitetului national raio
sa României, a președintelui Nicolae
nal. conducători de instituții si între
Ceaușescu.
prinderi. cadre didactice, militari,
Convorbiri între secretarul general al O.N.U. și președintele Libanului
A fost prezent ambasadorul Româ
pionieri și elevi.
Kuweitul își reafirmă sprijinul față de O.E.P. © Reuniunea guvernului
niei la Bonn, Ion Râmbu.
Manifestări similare au avut loc
(Agerpres)
israelian
și la monumentele ridicate în ynemoNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
tru afacerile externe, informează a— Președintele. Libanului, Amin Gegenția M.E.N. Ghali apreciază că amayel, aflat in vizită la New York,
ceastă recunoaștere ar impulsiona
a avut, luni, convorbiri cu secretarul
„angajarea unui dialog în interiorul
general al O.N.U., Javier Perez de
Israelului și ar stimula, totodată.
Junid. ministrul dezvoltării naționa
KUALA. LUMPUR 18 (Agerpres).
Cuellar. După cum informează agen
Statele Unite să pună în practică
— între 15 și 18 octombrie, Ion
le,. Neo Yee Pan, ministrul locuințe
țiile A.P. și U.P.I., au fost exami
planul Reagan de soluționare a cri
lor și administrațiilor locale, alte ofi
M. Nicolae. ministru secretar de stat
nate probleme privind evoluțiile din
zei Orientului Mijlociu", adaugă acialități guvernamentale, precum și
la Ministerul Comerțului Exterior și
Liban și, in general, din Orientul
genția.
Mijlociu.
Cooperării Economice Internaționale, . cu oameni de afaceri. Cu acest prilej
Ministrul egiptean a declarat, j de
asemenea, că Egiptul se pronunță
au fost convenite măsuri în vederea
a făcut o vizită în Malayeziă. unde a
KUWEIT 18 (Agerpres). — în ca
pentru „o dublă recunoaștere" intre
dezvoltării în continuare a schimbu
avut convorbiri cu Leo Moggie.' mi
drul convorbirilor purtate de emirul
Israel și Organizația pentru Elibera
nistrul energiei, telecomunicațiilor și
rilor comerciale și au fost identifi -Kuweitului,
șeicul
Jaber
Al-Ahmed
rea
Palestinei, menționează M.E.N.
cate noi’ posibilități de' co'op'etăte' în
poștelor, Paul Leong, ministrul in
Al-Jaber Al-Sabah, și primul minis
tre
cele
două
țări.
dustriei materiilor prime, Sanusi
tru kuweitian, Saad Al Abdullah AI
ȚEL AVIV.18 (Agerpres). — In
Sabah, cu Yasser Arafat, președintele
cursul unei reuniuni săptămînale a
, Comitetului Executiv al Organizației
guvernului israelian, ministrul de
pentru Eliberarea Palestinei, aflat în
externe. Yitzhak Shamir a prezentaț
această țară, au fost examinate ulti
Important avans al forțelor de stingă
o informare în legătură cu rezulta
mele • evoluții legate de rezoluțiile
tele convorbirilor purtate la Wa
Conferinței
arabe
la
nivel
inalt
de
la
shington cu secretarul de stat al
în alegerile municipale din Grecia
’ Fes (Maroc) și activitatea „Comite
S.U.A., George Șhultz, informează atului celor șapte", creat la această
nis.t au întrunit cele mai multe vo
genția France Presse.
ATENA 18 (Agerpres). — Rezulțareuniune, relevă agenția palestiniană
turi în 7 orașe. Partidul Noua De
Potrivit postului de radio israe
tele oficiale ale'primului tur al ale
de presă WAFA.
mocrație a ciștigat majoritatea în
lian, Shamir a arătat că există o.
gerilor municipale din Grecia, des
29 de localități, precizează agenția.
fășurat duminică, considerat un
concordanță aproape totală a puncte
în timpul întrevederilor, emirul
într-o declarație făcută presei,
important test pentru actualul gu
Kuweitului’ și primul ministru kuwei lor de vedere, israelian și american
primul ministru, Andreas Papan
vern, indică un avans impor
in problema Libanului. precizînd
tian au exprimat sprijinul ferm acor
dreu, a arătat că rezultatele alege
totuși că Unele puncte sînt în con
tant al forțelor de stingă. Astfel,
dat O.E.P., ca singur reprezentant le
rilor reprezintă o „victorie clară" a
tinuare divergente. „Tensiunea" ma
potrivit datelor difuzate de agen
gitim al poporului palestinian, și
joră intre Tel Aviv și Washington, a
celor ce se pronunță în favoarea
ția A.N.A., Mișcarea Socialistă
restabilirii drepturilor naționale pa
menționat el,, provine din faptul că
„schimbării".
Panelenă (PASOK — de guvernălestiniene.
ajutorul economic și militar soliei-:
Cel de-al doilea tur de scrutin va
mint) a obținut majoritatea sufra
tat S.U.A. de Israel este legat de ac
avea loc duminică, 24 octombrie, in
giilor în 84 de localități, dintre care
CAIRO 18 (Agerpres). — Țările
ceptarea de către guvernul israelian
orașele și comunele in care nici unul
arabe ar trebui să recunoască ofi
40 erau în mod tradițional în favoa
a planului, de pace pentru Orientul
din candidați nu a întrunit majori
cial Israelul, a declarat Boutros
rea forțelor conservatoare, iar canMijlociu al președintelui Ronald Rear
tatea necesară.
Ghali, ministru de stat egiptean pengan. Shamir a respins însă, din nou,
didații susținuți de Partidul Comucategoric, acest plan, precizează a}
genția France Presse.

ORIENTUL MIJLOCIU

Convorbiri româno-malayeziene
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DEPĂȘIREA EFECTELOR CRIZEI ECONOMICE

-• pe scurt

a ■

prin eforturi comune și cooperarea tuturor statelor
Complexitatea evoluțiilor economi
ce internaționale, fenomenele de cri
ză ce afectează toate țările, răsfrîngindu-se îndeosebi asupra celor în
curs de dezvoltare, problemele dez
bătute, declarația adoptată au dat un
relief deosebit reuniunii miniștrilor
de externe ai „Grupului celor 77",
desfășurată la sediul Națiunilor Uni
te de la New York.
Reuniunea a făcut o amplă eva
luare a situației economice mondiale,
relevind că fenomene ca persistența
și extinderea recesiunii, deteriorarea
condițiilor comerțului internațional,
accentuarea protecționismului. conti
nuarea politicii dobinzilor inalte. re
ducerea alarmantă a asistenței publi
ce financiare și tehnice pentru dez
voltare și altele constituie simptome
ale unei crize profunde, de structură.
Dealtfel studii, documente și statis
tici ale O.N.U. sau ale instituțiilor
specializate, publicate înaintea reu
niunii, sint edificatoare in acest sens.
în 1981, economia mondială a atins
nivelul său cel mai scăzut după re- •
cesiunea din anii 1974—1975. După
căderile din anii 1979—1980, ritmul
de creștere s-a situat în jur de 1.2
la sută, cifră ce contrastează puter
nic cu media de 4 la sută atinsă pe
parcursul anilor ’70 și este puțin pro
babil, după opinia specialiștilor,
ca în 1982 creșterea producției
mondiale să depășească 2 la sută.
Desfășurările economice mondiale
arată că in. principalele state capita
liste dezvoltate drasticile măsuri antiinflaționiste adoptate s-au adăugat
încetinirii creșterii economice, transformind declinul activității economi
ce intr-o recesiune profundă și ne
obișnuit de prelungită.
în ce privește țările in curs
de dezvoltare — așa cum sub
linia raportul U.N.C.T.A.D. pe anul 1982 — acestea traversează
în prezent o perioadă deosebit
de dificilă, și vor fi confruntate cu
o creștere considerabilă a datoriei lor
externe, care a atins deja nivelul a
524 de miliarde de dolari. „Țările în
curs de dezvoltare importatoare de
petro’ trebuie să înfrunte consecințele
acuplate ale recesiunii din statele
industrializate, ale luptei contra in
flației, ale deteriorării termenilor de
schimb, datorită scăderii prețurilor

reale ale materiilor prime", arată ra
portul menționat.
Gravitatea problemelor cu care se
confruntă țările în curs de dezvolta
re. puse din nou în atenție la' reu
niunea ministerială a ,.Grupului ce
lor 77". este evidențiată mai bine
prin compararea rezultatelor lor eco
nomice actuale — produsul național
brut a' înregistrat o rată de creștere
de numai 1.5 la sută in 1981 — cu
rata medie de 5,5 la sută obținută pe
parcursul anilor ’70 și cu ■ obiectivul
de 7 la sută fixat, pentru anii ’80..
în cadrul celui de-al treilea Deceniu
al Națiunilor Unite pentru dezvolta
re. La aceasta se adaugă- o deterio-

tă a negocierilor globale, contribuind
prin aceasta la lichidarea actualelor
decalaje dintre state, la instaurarea
unor relații economice noi. echita
bile.
în situația deosebit de critică pe
care o traversează economia mondia
lă, ale cărei consecințe apasă cu cea
mai mare greutate asupra țărilor in
curs de dezvoltare. România, așa
. cum a arătat in repetate rînduri • pre
ședintele țării, consideră că este im
perios necesar să se acționeze cu efi
ciență pentru convenirea prin nego
cieri internaționale, asupra măsurilor
necesare pentru reluarea activității
economice pe scară mondială, pentru
asigurarea unor condiții propice pro
gresului economic și social al țărilor
în curs de dezvoltare. Conlucrind
strins cu celelalte țări din „Grupul ce
lor 77“, România și-a exprimat hotărirea de a contribui la angajarea ime
diată a negocierilor globale asupra
tem financiar mondial care să permi
problemelor fundamentale ale coope
tă lumii a treia să facă față dato
rării economice internaționale, a că
riilor sale fără ca prin aceasta să
ror organizare și desfășurare s-ar pu
tea inspira din elementele pozitive
fie compromisă dezvoltarea", subli
evidențiate de experiența conferin
niind faptul că principalul defect al
ței asupra dreptului mării.
actualului sistem economic interna
țional constă in absența unui me
Așa cum a arătat în cadrul reuniu
nii reprezentantul tării noastre, por
canism adecvat de susținere a țări
nind de la dificultățile cu care .se
lor in curs de dezvoltare în dome
niul materiilor prime, al comerțului,
confruntă țările in curs de dezvol
tare. de la necesitatea unității de ac
energiei și fluxurilor financiare.
țiune în tratativele cu statele’indus
Prezente pe ordinea de zi a nu
trializate. România se pronunță pen
meroase intîlniri internaționale des
tru întărirea colaborării și solidarită
fășurate în ultima vreme, toate ații pe plan politic a țărilor în curs
ceste probleme s-au aflat, de ase
de dezvoltare, pentru intensificarea
menea. în centrul dezbaterilor reu
și diversificarea cooperării economice
niunii de la New York a „Grupu
dintre ele. Este mai necesar ca orilui celor 77“. Reuniunea a reafirmat
cind ca țările in curs de dezvoltare
importanța pe care o acordă țările
să
găsească și să convină împreună
în curs de dezvoltare negocierilor
cele mai eficiente căi de impulsio
globale pentru rezolvarea probleme
nare a cooperării comerciale, econo
lor din domenii-cheie ale economiei
mondiale — materii prime, energie,
mice. tehnico-științifice și în alte do
comerț, dezvoltare, probleme finan
menii. să elaboreze o platformă co
ciare și monetare — urmind ca apoi
mună de acțiune in negocierile cu
să fie create mecanismele necesare
țările dezvoltate. în . vederea stabili
susținerii eforturilor de dezvoltare
rii unei strategii mondiale pentru de
ale țărilor rămase în urmă. Decla
pășirea crizei economice și reașe
rația reuniunii a lansat un apel in
zarea economiei mondiale pe baze
sistent statelor dezvoltate pentru in
tensificarea eforturilor in vederea
stabile, care să permită o dezvoltare
realizării, la actuala sesiune a Adu
armonioasă a tuturor statelor lumii.
nării Generale a O.N.U.. a unui acord
Valentin PĂUNESCU
care să permită lansarea neintîrzia-

zile plătite de aceste țări au crescut
global cu o treime in fiecare an, după
1978, iar calculele arată că fiecare
urcare cu 1 la sută a dobinzilor pe
piețele financiare private duce , la
creșterea cu 2 miliarde de dolari a
vărsâmintelor anuale ale dobinzilor
plătite de țările in curs de dezvol
tare. Aceasta face ca, in imensa ma
joritate a țărilor respective, noile
împrumuturi contractate să nu ser
vească decit pentru finanțarea de
nicidecum pentru
ficitului extern,
dezvoltare.
declara recent,. în
„Avem nevoie
acest sens, Gamani Corea, secretarul
general al U.N.C.T.A.D. — de un sis-

INTILNIRE HONECKER—ARA
FAT. Agenția A.D.N. informează că
in Kuweit a avut loc o întilnire in
tre Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne, aflat in vizită oficială in aceas
tă țară, și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Cu acest prilej. Yasser Arafat
a relatat despre, lupta Organizației
pentru Eliberarea Palestinei împo
triva agresiunii israeliene in Liban.
Erich Honecker a reafirmat spriji
nul și solidaritatea poporului R.D.
Germane cu lupta poporului pales
tinian pentru respectarea drepturi
lor sale legitime.

Pe marginea reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77"
rare marcată a termenilor de schimb
de 4—5 la sută. Pe de altă parte, ba
rierele protecționiste tot mai nume
roase ridicate de statele industriali
zate. pentru produsele manufacturate
provenind din țările in curs de dez
voltare. reduc participarea acestora
— și așa minoră : 7 la sută — la
comerțul cu aceste produse. Situația
țărilor în curs de dezvoltare este agravată — cum s-a arătat la reuniune
— și de reducerea continuă a asisten
ței financiare publice necesare pen
tru compensarea influentelor negative
externe asupra economiilor lor, ceea
ce a dus la creșterea ponderii insti
tuțiilor financiare private în acest do
meniu, ale căror condiții de acorda
re a creditelor sint mult mai deza
vantajoase decit cele ale surselor
publice. îndeosebi sub unghiul dobin
zilor percepute. Un studiu asupra economiei mondiale al Națiunilor Unite subliniază accelerarea împrumu
turilor obținute de țările în curs de
dezvoltare pe lîngă instituțiile finan
ciare private : în 1973, datoriile lor
față de băncile comerciale internațio
nale reprezentau doar 40 la sută,
față de 60 la sută, cel puțin. în 1981.
Studiul relevă, în același timp, fap
tul că politica dobinzilor înalte a
avut și are grele consecințe pentru
țările in curs de dezvoltare. Dobîn-

CONVORBIRI LA PRAGA. Mi
nistrul de externe al R.P. Mon
gole. Mangalin Dughersuren. și-a
încheiat vizita oficială de prietenie
la Praga. unde a fost primit de
Gustav Husak. secretar general al
C.C. al P.C. Cehoslovac, președin
tele R.S. Cehoslovace, și a avut
convorbiri cu Bohuslav Chnoupek.
ministrul de externe al R.S.C. Păr
țile au examinat stadiul și perspec
tivele de dezvoltare a colaborării
bilaterale și au procedat la un
schimb de păreri in probleme in
ternaționale actuale de interes re
ciproc. ’

INTILNIRE PAPANDREU - KYPRIANOU. La Atena au avut loc
luni convorbiri între președintele
Ciprului, Spyros Kyprianou, aflat în
vizită oficială în Grecia, și primul
ministru al țării-gazdă, Andreas
Papandreu. Potrivit unui comunicat
oficial - citat de agenția France
Presse - în cursul întrevederii s-a
efectuat un amplu schimb de opinii
privind evoluția problemei cipriote.
BIENALA DE ARTA A TARI
LOR MEDITERANEENE. Guverna
torul Alexandriei a inaugurat, luni,
cea de-a XIV-a Bienală de artă a
țărilor mediteraneene, desfășurată
sub patronajul președintelui' Egip
tului, Hosni Mubarak. Lă manifes
tare sint prezentate și lucrări din
țara noastră, care se bucură de
aprecieri atit din partea criticii, cit
Și a publicului vizitator.

CUTREMURE IN ITALIA. Mai
multe cutremure de pămint, avind
intensitatea intre 4 și 7 grade pe
scara Mercalli, s-au înregistrat suc
cesiv în ultimele 48 de ore . în Ita-.
lia, afectind în special zonele Peru
gia, Asșisi și Gubbio. Seismele au
provocat pagube materiale. Nume
roase case mai vechi au fost dis
truse sau'avariate. La Roma se es
timează că aproximativ 200 de fa-,
milii au rămas fără adăpost.

Premiile Nobel pentru fizică și chimie
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STOCKHOLM 18 (Agerpres). — . Institutul „Karolinska" din
Stockholm a. anunțat,
luni, numele laureaților din acest an ai
Premiilor Nobel pentru
fizică și chimie. Dis
tincția pentru fizică a
fost
atribuită.
lui
KENNETH WILSON,
de la Universitatea
„Corneli" din S.U.A..
pentru cercetările sale

in

domeniul trans
formării. materiei in
stări critice, care sint
diferite de majoritatea
celorlalte fenomene fi
zice. Rezultatele stu
diilor sale au aplicabi
litate mai ales in fizica
particulelor.
Premiul pentru chi
mie
recompensează
cercetările profesoru
lui AARON KLUG, de
la Laboratorul de chi
mie moleculară al

Universității din Cam
bridge, care a reușit să
elucideze, cu ajutorul
microscopiei electro
nice, unele probleme
referitoare la structura
acizilor și proteinelor
complexe din nucleele
celulelor. El a realizat,
de asemenea, un model
matematic al unor
moleculari
compuși
utilizabil in studiile
privind ințelegerdă na
turii cancerului.

Ședința
J

•»

a

unei

comisii

C.A.E.R.

VO.. r®
MOSCOVA 18 (Agerpres). —.“fn
orașul Frunze a avut, ...
___
loc ședința
a
44-a a Comisiei permanente C.A.E.R.
pențru colaborare in domeniul geo
logiei, la care au participat delegații
din țările membre ale C.A.E.R.. pre
cum și o delegație din R. S. F. Iu-,
goslavia. Delegația română a fost
condusă de loan Folea, ministrul geo
logiei.
Comisia a examinat unele proble
me referitoare la colaborarea în cer
cetarea mărilor și oceanelor în scopul
■folosirii resurselor minerale ale aces
tora și a adontat direcțiile principale
ale colaborării tehnico-științifice ale
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul geologiei pe 1986—1990 și pe
o perioadă mai îndelungată. Au fost
examinate, de asemenea, o serie de
alte probleme de colaborare economi
că' si tehnico-științifică in domeniul
geologiei, în legătură cu care au.fost
adootște hotăriri ' corespunzătoare..
Comisia a aprobat planul său de lu
cru pe 1983—1984.

ACTIVITĂȚI LA BORDUL
COMPLEXULUI ORBITAL
„SALIUT-7" - „SOIUZ T-7rt
■ MOSCOVA 18 (Agerpres). — Echipa
jul complexului orbital de cercetări
științifice „Saliut-7“—„Soiuz T-7“, for
mat din cosmonauții Anatoli Berezovoi și Valentin Lebedev, și-a încheiat
cea de-a 157-a zi de activitate in Cos
mos — informează agenția T.A.S.S.
Conform programului, echipajul com
plexului a efectuat luni o nouă serie
de experimente geofizice și lucrări de
întreținere a stației. Potrivit datelor
rezultate din măsurătorile telemetrice
și rapoartelor de pe orbită, evoluția
cosmică a complexului de cercetări
științifice ,,Saliut-7“ — „Soiuz T-7" se
desfășoară normal, starea celor doi,
cosmonauți fiind bună, menționează
agenția T.A.S.S
Pe de altă parte, Centrul de coor
donare a zborurilor cosmice a anun
țat că nava automată de transport
„Progress-15“, lansată la 18 septem
brie pe orbită cosmică, și-a încheiat,
duminică, misiunea. „Progress-15“ a
intrat in straturile dense ale atmos
ferei. dezintegrindu-se într-o regiune
situată deasupra Oceanului Pacific,
arată agenția.
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