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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
Cei doi conducători de partid și de stat au fost salutați cu deosebită căldură 
de locuitori din Capitală și de pe Valea Prahovei, care și-au manifestat 
satisfacția pentru extinderea continuă a colaborării dintre cele două țări 
și popoare-contribuție marcantă la cauza Socialismului, a înțelegerii și păcii 

în Balcani, în Europa și în lume

Sosirea în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi 
dimineață a sosit in Capitală, intr-o 
vizită de prietenie, tovarășul Todor 
Jivkov. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Actuala intilnire dintre cei doi con
ducători de partid și de stat repre
zintă un nou și important moment al 
dialogului traditional și rodnic ro- 
mano-bulgar la nivel inalt. Convorbi
rile pe care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov le vor 
avea, in aceste zile. înțelegerile la 
care vor ajunge, vor marca, fără în
doială. o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la extinderea și 
aprofundarea, in continuare, a co
laborării multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Comu
nist Bulgar, dintre România si Bul
garia. dintre popoarele noastre, ve
cine și prietene.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
e avut loc pe aeroportul Otopeni. im- 
podobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
salonului oficial se aflau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si to
varășului Todor Jivkov. încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte se puteau citi 
urările : ..Bun venit in Republica So
cialistă România tovarășului Todor 
Jivkov. prim-secretar al Comitetului 
teatral al Partidului Contunist Bul- 
Xrl președintele Consiliului de Stat 

U Republicii Populare Bulgaria !“. 
t,Să se dezvolte și să se întărească 
continuu relațiile de prietenie fră
țească. solidaritatea si colaborarea 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară Bul
garia !“

La ora 10.00, aeronava preziden
țială a aterizat.

La coborârea din avion, tovarășul 
Todor Jivkov a fost salutat cu deo-

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Todor Jivkov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, joi. la 
Sinaia, un dineu în onoarea tovară
șului Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.
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sebită căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători de 
partid si de stat și-au strins înde
lung miinile. s-au imbrătisat cu prie
tenie.

In intimpinarea tovarășului Todor 
Jivkov se aflau, pe aeroport, tovară
șii Ilie Vprdeț. Iosif Banc. Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Virgil Cazacu. 
Gheorghe Cioară. Constantin Dăscâ- 
lescu, Janos Fazekas. Gheorghe 
Pană. Leonte Răutu. Stefan Voitec. 
Ștefan Andrei. Ion Coman. Ilie Ra
dulescu. precum si membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, generali.

Erau de fată ambasadorul Româ
niei la Sofia. Petre Duminică, și am
basadorul Bulgariei la București. Pe- 
tăr Danailov.

Garda militară aliniată pe aeroport 
a prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare ' Bulgaria si Republicii So
cialiste România. Cei doi conducă
tori de partid și de stat au trecut, 
apoi, in revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu si to
varășului Todor Jivkov buchete de 
flori.

Numeroși bucureșteni, prezenti pe 
aeroport, au ovaționat pe cei doi 
conducători de partid și de stat, scan- 
dind cu însuflețire ..Ceausescu — 
Jivkov !“, aclamind pentru prietenia 
trainică româno-bulgară. Ei și-au 
manifestat profunda satisfacție fată 
de noua intilnire dintre tovarășii 
Nicolge Ceaușescu și Todor Jivkov, 
exprimindu-și convingerea că aceas
ta va întări și mai mult colaborarea 
multilaterală dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, in interesul lor 
comun, al cauzei socialismului si 
păcii.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov au răspuns cu căldură 
manifestărilor pline de simpatie ale 
locuitorilor Capitalei.

în aplauzele mulțimii, cei doi con
ducători de partid si de stat au pă
răsit aeroportul, indreptindu-se spre 
Sinaia.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver- 
det, Iosif Banc. Emil Bobu. Constan
tin Dăscălescu. Leonte Răutu. Șter 
fan Andrei, Ștefan Birlea. Constantin 
Mitea. Petre Duminică, ambasadorul 
României la Sofia.

Au participat Andrei Lukanov, 
Milko Balev, Niko Iahiel. Petăr Da
nailov. ambasadorul Bulgariei in 
țara noastră.

■HI IfflE TDVAHAai NICOLAE CEAUSESCU 
SI TDVAAASOL TDOOR JIVKOV

Joi. 18 oetombrie. au avut loc la 
Sinaia convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al . Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre-

în cadrul dineului, desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă prietenie, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au toastat pentru continua 
întărire a prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist Rorțiân și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
România și Bulgaria, pentru prospe
ritatea și fericirea popoarelor român 
și bulgar. 

ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

La convorbiri au luat parte tova
rășii Leonte Răutu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-bulgară de colaborare econo
mică si tehnico-științifică. Stefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Birlea, membru al 
C.C. al P.C.R.. directorul cabinetu
lui secretarului general al partidu
lui și președintelui republicii. 
Constantin Mitea. membru al C.C. al 
P.C.R.. consilier al secretarului gene- 

’ral al partidului. Petre Duminică, 
membru al C.C. al P.C.R.. ambasado
rul României la Sofia.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Andrei Lukanov. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
președintele pârtii bulgare in Comi
sia mixtă. Milko Balev. secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar. Niko Iahiel. 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, con
silier al primului secretar. Petăr Da

-------- j

IN ZIARUL DE AZI:

• în pregătirea Con
gresului al Xll-lea al 
P.C.R., conferințe și 
plenare ale organizații
lor de partid, de masă 
și obștești • Proiec
tul Programului-direc- 
tivă de cercetare știin
țifică în dezbaterea 
comuniștilor, a oame

nilor muncii

nailov. membru al C.C. al P.C. Bul
gar. ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Tovarășul Todor Jivkov a expri
mat mulțumiri cordiale pentru invi
tația de a vizita România. pentru 
primirea caldă și ospitalitatea cu 
care a fost înconjurat de la sosirea 
pe pămintul României — expresie a 
relațiilor de prietenie frățească din
tre cele două țări și popoare. Tova
rășul Todor Jivkov a arătat că la 
plecarea din țară a fost mandatat de 
Biroul Politic și Secretariatul C.C. 
al P.C. Bulgar să transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, întregii con
duceri de partid și de stat a Româ
niei salutări cordiale și cele mai 
bune urări de succes.

Tn cadrul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceausescu și Todor Jivkov 
au examinat stadiul dezvoltării rela
țiilor româno-bulgare și modul de 

,rcaiigare a înțelegerilor convenite cu 
prilejul intîlnirii avute la Voden la 

. începutul acestui an.
Și cu acest prilej, cei doi condu

cători de partid și de stat au expri-
(Continuare in pag. a IlI-a)

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat seminarului international „Rolul și contribuția studenților la lichidarea fenomenului subdezvoltării66

Dragi tineri,
îmi face o deosebită plăcere să adresez participanților Ia seminarul 

studențesc de la București, consacrat problemelor lichidării subdezvoltării 
și edificării noii ordini economice internaționale, un cald salut și cele mai 
bune urări.

Seminarul constituie o expresie grăitoare a preocupării tinerei 
generații de pretutindeni față de una din problemele cruciale ale evoluției 
contemporane — lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și sărace, 
apărută ca rezultat al îndelungatei dominații imperialiste, a colonialismului 
și neocolonialismului — o dovadă a voinței tineretului de a.acționa pentru 
soluționarea acestei cerințe imperioase a progresului și civilizației, a păcii, 
destinderii și colaborării internaționale.

Viața demonstrează în mod incontestabil că singura cale de înlăturare 
a gravei anomalii a zilelor noastre pe care o constituie subdezvoltarea 
este instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe relații 
noi, de deplină egalitate și echitate, între toate națiunile. Lichidarea 
subdezvoltării cere in modul cel mai stringent ca. paralel cu eforturile 
pe care trebuie sa le depună inseși popoarele rămase in urmă, statele 
dezvoltate economic, din care multe au ajuns la stadiul actual și ca urmare 
a asupririi și exploatării coloniale, să acorde un sprijin substanțial acestor 
popoare pentru depășirea situației in care se găsesc, pentru punerea in 
valoare a resurselor lor materiale și umane, in interesul p’ropriei propășiri 
economico-sociale. Noua ordine economică internațională impune 
intensificarea colaborării cu țările în curs de dezvoltare, stabilirea unor 
raporturi juste, echitabile intre prețurile materiilor prime și ale produselor 
industrializate, deschiderea largă ■ a accesului acestor țări la tehnologiile 
modeme, la cuceririle Cele mai avansate ale științei și tehnicii, ale 
civilizației contemporane. Este necesar ca ajutorul acordat acestor țări 
să fie îndreptat spre sprijinirea dezvoltării unei industrii naționale avansate, 
spre modernizarea agriculturii, spre pregătirea cadrelor proprii, necesare 
tuturor domeniilor de activitate.

Pornind de la aceste considerente principiale «și acționind în spiritul 
politicii sale externe, Ia baza căreia stau concepțiile și ,ideologia 
socialismului, România, ea însăși țară socialistă in curs de dezvoltare, 
întreține largi raporturi de colaborare și cooperare multilaterală cu statele 
care depun eforturi pentru propășirea lor economico-socială independentă. 
Relațiile de prietenie și colaborare cu aceste țări se înscriu în politica 
noastră generală de luptă impotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru apărarea libertății și independenței fiecărei 
națiuni, a dreptului lor de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile lor naționale, 
pe propriul lor destin.

Consider că un rol tot mai important in lichidarea stării de înapoiere 
economică — ce provoacă grave suferințe la sute și sute de milioane de 
oameni de pe planeta noastră și constituie un profund anacronism al 
epocii marii revoluții tehnico-științilice mondiale — poate și trebuie să-l 
joace tinăra generație- a lumii, animată de înalte idealuri umaniste, de 
spiritul echității și justiției internaționale. îmi exprim convingerea că 
seminarul studențesc internațional de la București va aduce o contribuție 
prețioasă la clarificarea sarcinilor și mobilizarea tineretului de pretutindeni 
în lupta pentru progresul și bunăstarea tuturor națiunilor, și în primul 
rmd a celor rămase in urmă.

Cu aceste ginduri, urez succes deplin lucrărilor seminarului, precum 
și izbinzi tot mai mari in eforturile tineretului de pretutindeni pentru 
instaurarea în viața internațională a noii ordini economice, pentru 
accelerarea progresului țărilor rămase in urmă, pentru pace și colaborare 
rodnică intre toate popoarele, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Deplină adeziune față de
proiectele documentelor 

Congresului al Xll-lea al partidului, 
angajament ferm 

de a îndeplini exemplar planul 
în toate domeniile de activitate

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de participanții 
la adunări și conferințe ale organizațiilor de partid

în atmosfera de puternică eferves
centă politică, de muncă însuflețită, 
ce caracterizează perioada premergă
toare Congresului al Xll-lea al P.C.R., 
au loc. în aceste zile, adunări și con
ferințe pentru dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor de partid din 
întreprinderi, comune, orașe și mu
nicipii. Ele constituie un prilej de 
analiză temeinică și aprofundată a 
activității desfășurate de organele și 
organizațiile de partid pentru trans
punerea in viată a hotăririlor Con
gresului al XI-.lea al P.C.R. și Con
ferinței Naționale, a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în acest 
climat de lucru, sint adoptate planuri 
concrete de măspri menite să asigure 
realizarea. în cele mai bune condiții, 
a planului national unic pe anul in 
curs și pe întregul cincinal, ridicarea 
eficientei activității economice, tre
cerea de la Acumulări cantitative la 
o nouă calitate, superioară, ih toate 
domeniile construcției socialiste.

Adunările și conferințele dau glas 
deplinei adeziuni a tuturor membri
lor de partid, a maselor largi de oa
meni ai muncii din tara noastră, față 
de proiectele istoricelor documente 
ale Congresului al Xll-lea al parti
dului. care, prin direcțiile principale 
și orientările lor fundamentale, asi
gură înfăptuirea neabătută a Progra
mului de făurire a societății socialis- 

I te multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism. Par
ticipanta relevă contribuția hotări- 

j toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea si fundamentarea aces
tor documente, care poartă ampren
ta strălucitelor sale calități.

în mod unanim și entuziast, dele
gații la adunări și conferințe susțin 
propunerea ca la Congresul al Xll-lea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 

’ reales in funcția de secretar general 
al partidului, dind o irialtă prețuire 
activității sale neobosite puse in sluj
ba înfloririi continue a patriei, bună
stării și fericirii poporului, creșterii 
prestigiului și rolului României in 
lume, triumfului cauzei socialismului 
și păcii. Ei văd în realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al partidului o ga
ranție sigură a mersului ferm înainte 
al patriei noastre pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismului. -

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții au adresat telegrame Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în telegrama conferinței organiza
ției municipale Suceava a P.C.R. se 
spune : Vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că .suce
venii, in frunte cu comuniștii, mindri 
de marile victorii ale construcției so
cialismului, obținute sub conducerea 

înțeleaptă a partidului, de strălucitele 
realizări din toate domeniile vieții, 
încrezători in destinul măreț al pa
triei. jalonat cu clarviziune in pro
iectele programelor-directivă ale Con
gresului al Xll-lea. nu vor precupeți 
nimic pentru slujirea cu abnegație a 
partidului și, țârii, pentru coeziunea 
și unitatea de monolit a întregului 
partid in jurul Comitetului Central.'•! 
secretarului general al partidului. 
Dind încă o dată glas inaltei stime 
și profundei recunoștințe fată de 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, eminent conducător co
munist și călăuzitor, vizionar al des
tinelor patriei, adunările și confe
rințele de dări de seamă și alegeri, 
participanții la conferința muni
cipală, toți, sucevenii. în gind cu în
tregul popor, iși exprimă dorințe 
fierbinte ca, în înaltul forum .— 
Congresul al Xll-lea — să fiți reales 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în telegrama conferinței organiza
ției din orașul Lupeni se arată : 
Hotăriți să răspundem prin fapte 
deosebite de muncă grijii permanente 
pe care partidul, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o purtați îmbunătățirii 
continue a condițiilor de muncă și de 
viață ale minerilor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din orașul Lupeni vă 
raportăm dumneavoastră, celui mai 
iubit fiu al poporului român, mineru
lui de onoare al Văii Jiului, că ne-am 
indeplinit prevederile de'plan la zi 
în majoritatea unităților economice 
de pe raza orașului și la majoritatea 
indicatorilor fizici și de eficiență, si- 
tuindu-se în frunte destoinicul colec
tiv al intreprinderii miniere Lupeni.

Participanții la conferință iși ex
primă totala adeziune față de pro
punerea ca dumneavoastră, mult sti
mate și' iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului— garanție deplină a împlinirii 
tuturor aspirațiilor noastre, a mersu
lui viguros al României pe drumul 
socialismului și comunismului, al bu
năstării și fericirii intregului popor.

Conferința organizației municipale 
de partid Baia Mare — se arată in 
altă telegramă — iși exprimă depli
na adeziune la proiectele de docu
mente ale Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român — ade
vărată sinteză programatică a direc
țiilor de dezvoltare a tării noastre în 
următoarele decenii. Conferința dă 
glas atașamentului profund al băimă- 
renilor la întreaga politică internă »i 
internațională a partidului și statului 
nostru și sprijină cu entuziasm pro-
(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

Oamenii satelor continuă bătălia 1 PRODUSELE AGRICOLE NECESARE ECONOMIEI,

SSStfft bunei aprovizionări a populației, să fie
_ _ _ «n linn I LIVRATE INTEGRAL, CONFORM ANGAJAMENTELOR!
-A mai crescut porumbul 

față de acum două sâptămîni?
-Nu, a crescut atenția noastră 

la evaluarea producției!
Cînd lanul de porumb are culoarea 

verde crud și cind boabele bat. cum 
se spune, spre lapte ceară, este greu 
să spui exact cit vei culege la toam
nă. ; Dar evaluarea exactă a produc
ției de porumb, ca a oricărei alte 
producții, este o treabă importantă 
nu numai -pentru fiecare fermă sau 
unitate agricolă, ci și pentru iudet, 
în Întregul lui. pentru economia tării. 
Trebuie să știi din timp cit vei re
colta. pentru ca să știi cum să îm
părți în mod corect producția pen
tru retribuirea muncii, pentru fon
dul central al statului, pentru toate 
trebuințele economiei naționale. Și 
atunci, gospodarii adevărati urmă
resc permanent evoluția producției, 
lan cu lan. pe întreaga suprafață. Se 
întimplă uneori (in alte locuri prea 
adesea) să se facă și calcule greșite. 
Mai rar în plus și de obicei în mi
nus. Este, desigur. în această ..gre
șeală" și prevederea gospodarului. 
Dar o ..prevedere" care trebuie corec
tată.

Comitetul Județean de partid Ialo
mița a cerut, tocmai de aceda. con
siliilor de conducere ale unităților 
agricole, organizațiilor de partid să 
reevalueze producția in fiecare uni
tate. pe fiecare fermă, pe fiecare lan. 
Ce se poate constata ? Să ne oprim 
la consiliul unic agroindustrial Slo
bozia. La C.A.P. Perieti. comisia este 
formată din președintele consiliului. 
Constantin Stănescu. secretara comi
tetului de partid din C.A.P., Maria 
NicOlae, și inginera Dorina Mihalache. 
de la direcția agricolă. Ce a făcut 
comisia ? Acolo unde porumbul nu

Lucrările conferinței de partid 
au continuat... în cîmp

Ploua, încă de 
miercuri seara. pe 
tot cuprinsul județului 
Botoșani. O ploaie mă
runtă și deasă. „Pen
tru semănături ploaia 
era necesară ca... apa" 
— spuneau specialiștii 
din agricultura jude
țului. Dar. tot ei afir
mau că pentru produ
sele aflate încă pe 
cimp avea un efect in
vers. Adică, ceea ce 
numesc localnicii „o 
ploaie putregăioasă".

La Hudești. ieri, 
dts-de-dimineată, nu
meroși oameni se în
dreptau grăbiți spre 
sala noului cămin cul
tural. unde au avut loc 
lucrările conferinței 
comunale de partid, 
aminată pînă cînd au 
fost încheiate însă- 
mințările de toamnă, 
iar porumbul a fost re
coltat de pe întreaga 

suprafață. Conferința 
s-a desfășurat cu o- 
perativitate de invidiat. 
Fără a se uita insă 
vreuna dintre proble
mele ce trebuiau dez
bătute, dar și fără in
tervenții retorice, pe 
ocolite. La sfirșit, cind 
urma să se pună punct 
ultimei' fraze consem
nate in procesul ver
bal. organizatorul de 
partid și președintele 
consiliului unic agro
industrial, tovarășul 
Gheorghe Groza, ă 
făcut următoarea pro
punere : ' „Tovarăși,
iacă tot am fost 
ătit de operativi în 
ședință, atunci să ve
dem cit de expeditivi 
vom fi și la încărcatul 
porumbului. Ați re
ținut că la C.A.P. 
Alba se află in șire 
sub cerul liber peste 
200 tone de porumb

era cules, a parcurs lanurile si a 
făcut probele bine știute, a măsurat 
și a cintărit ceea ce era cules si a 
ajuns la concluziile reale.

— Care sint concluziile ? — Între
băm noi.

— Prima evaluare a fost de 3 210 
kg la hectar — ni se spune.

— Dar a doua ?

în județul ialomița, 
în fiecare unitate 

producțiile 
sînt reevaluate minuțios, 

temeinic

— A doua de 4 220 kg.
— Și acum ?
— 4 600 kg.
Desigur, nu a crescut porumbul, ci 

a intervenit, ceea ce.numeam la în
ceput. fie greșeala de calcul, fie pre
vederea gospodarului.

Asemănător s-a procedat si Se pro
cedează înr toate unitățile agricole din 
județ. Redăm succint, anume concen
trat ca intr-un raport de campanie, 
un dialog compus mai mult din cifre.

C.A.P. Amara. „La pfima evaluare 
cît a fost ?“ „4 450 kg la hectar.".
„Și la a doua ?“ „4 630 kg". „Și
acum ?“ „Peste 5 000 kg“. Deci, o 
diferență in plus de 550 kg la hectar.

Consiliul agroindustrial Balaciu. cu 
o suprafață de 6 220" hectare cultivate 

cu boabe strălucitoare 
ca aurul. Să mergem 
cu toții să le dăm coo
peratorilor o mină de 
ajutor la încărcat. Să 
nu lăsăm, porumbul in 
ploaie" !

Deși continua să 
plouă ca prin sită, s-au 
îndreptat cu toții spre 
șirete de porumb. Nici 
nu căzuse seara, cind 
porumbul din șirele 
pină atunci acoperite 
cu coceni era deja 
transportat cu cele 10 
mașini puse la dispo
ziție, cintărit și depo
zitat in baza de re
cepție.

O concluzie practi
că, foarte substanțială 
la dezbaterile confe
rinței de partid.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul 
„Scînteii"

cu porumb. „Prima evaluare, cit a 
fost?" „6180 kg la hectar". „A 
doua ?“ „6 600 kg". „Și acum ?“
„Aproape 7 000 kg". Deci. 800 kg in 
plus !

C.A.P. Sărățeni. „La prima eva
luare, cit a fost ?“ „5 262 kg la hec
tar". . „La a doua ?“ „6 000 kg". „Și 
acum ?“ „6 400 kg".

C.A.P. Colelia. „La prima evaluare, 
cît a fost ?“ „5 650 kg la hectar". „La 
a doua ?“ „5 720 kg". „Și acum ?“ 
„6 500 kg".

C.A.P. Grindu. „Iha prima evaluare, 
cit a fost ?“ „6 500 kg la hectar". „La 
a doua 7“ „6 650 kg". „Și acum ?“ 
„7 000 kg".

C.A.P. Cocora. „La prima evaluare, 
cît a fost ?“ „6 000 kg". „La a doua ?“ 
„6 320 kg". „Și acum ?“ „6 500 kg la
hectar".

Exemplele pot continua. Ceea ce 
vrem să notăm, și să subliniem cu 
deosebire, este grija gospodărească a 
cadrelor de conducere, a organizații
lor de partid de a evalua cu chib
zuință. in mod realist, producțiile 
realizate,, de a pune exact în balanță 
cerințele pentru o retribuție echita
bilă. exactă, la nivelul stabilit a 
muncii cooperatorilor, de a-și în
deplini angajamentele asumate pri
vind livrările la fondul de stat si 
acolo unde există posibilități — și ele 
există — de a suplimenta livrările 
conform acestora. Și. trebuie s-o spu
nem, hotărîrile de acest fel nu lip
sesc.

în consiliul agroindustrial Cocora, 
imediat după reevaluarea producției 
de porumb, a avut loc o analiză 
consacrată special acestei probleme: 
Au participat cadre de conducere ale 
consiliului, președinții și secretarii 
organizațiilor de partid din coopera
tivele agricole. A rezultat că pro
ducția bună obținută în acest an per
mite nu numai asigurarea retribuției 
corespunzătoare a membrilor coope
ratori și achitarea integrală a sarci
nilor contractuale, dar și suplimen
tarea in raport cu recolta realizată'i 
livrărilor la fondul de stat. Cu 1 SCO 
tone de porumb. „Numai C.A.P. 
Grindu — ne spunea președintele 
cooperativei, tovarășul Anghel Mir- 
cșa Dan — a hotărit'să livreze supli
mentar statului 1 000 tone de porumb. 
Și aceasta este o decizie firească, 
deoarece producția a fost mai bună 
decit am prevăzut".

Și în consiliul agroindustrial Bala
ciu se fac asemenea analize gospo
dărești. ■ De la președintele biroului 
executiv al consiliului, tovarășul Con
stantin Chiosa. aflăm că in toate 
cooperativele agricole au fost iden
tificate posibilități ca sarcinile plani
ficate la fondul de stat să fie sporite 
cu încă 1 000 tone de porumb.

Acțiunea continuă. Ne-am oprit 
doar la citeva exemple ce dovedesc 
spiritul de răspundere ce animă or
ganizațiile de partid din unitățile 
agricole, consiliile de conducere, pe 
toți cooperatorii de a asigura tării, 
economiei cit mai multe produse 
pentru o cit mai bună aprovizionare 
a populației.

Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scînteii"

O îndatorire patriotică înțeleasă 

și îndeplinită cu răspunderea cuvenită 

„PRODUCȚIA ESTE BUNĂ;
LIVRĂM SUPLIMENTAR
LA FONDUL DE STAT"

Este hotărîrea 
multor cooperative agricole 

din județul Olt
Odată cu recoltarea ultimelor su

prafețe de porumb, în județul Olt se 
intensifică ritmul transportului pro
ducției in bazele de recepție. Multe 
cooperative agricole. între care Seaca, 
Călinești. Slătioara, Traianu. Studina, 
Pleșoiu, Văleni etc. au livrat în tota
litate cantitățile de porumb prevă
zute la fondul de stat și la fabricile 
de nutrețuri combinate. Dealtfel, 
pînă acum cooperativele agricole din 
județ au transportat în bazele de re
cepție 36 la sută din cantitățile con
tractate și jumătate din cantitățile de 
porumb la fondul F.N.C. Unele uni
tăți care și-au achitat obligațiile con
tractuale transportă acum cantități 
suplimentare. între acestea este și 
cooperativa agricolă din Movileni. 
Tovarășul Marin Bădica, secretarul 
comitetului comunal de partid Movi
leni. ne spunea : „în acest an. oa
menii au muncit mai bine, ne-am 
organizat corespunzător munca și ca 
atare producția este superioară celei 
prevăzute. De pe cele 943 hectare 
s-a realizat, în medie, peste 5 400 kg 
la hectar — recoltă . superioară cu 
aproape 800 kg celei planificate".

Beneficiind de amplasarea unei 
baze de recepție în apropierea co
munei. cooperatorii din Movileni au 
reușit să livreze pînă acum întreaga 
cantitate de porumb prevăzută la 
fondul de stat. Iar acum, cînd știu 
exact ce producție de porumb au 
obținut, conducerea cooperativei. îm
preună cu membrii cooperatori au 
trecut la noua evaluare a nevoilor 
pentru consumul intern al unității și 
membrilor cooperatori. Din această 
ultimă balanță a reieșit că în coope
rativă există un disponibil de porumb 
de circa 1.000 tone. Conștient! că la 
realizarea producției bune din acest 
an un aport deosebit I-ău adus în
treprinderile industriale și alte uni
tăți de stat prin aprovizionarea cu

buzău jo ne oftăm obligațiile: h ne-am intaOiiî 
angalanrnnttie la gria, livrăm sapUmentar poromb"

îndeplinirea sarcinilor de livrare a 
porumbului la fondul de stat, pre
cum și suplimentarea cantităților 
contractate inițial constituie, in a- 
ceste zile, una din preocupările de 
seamă ale membrilor cooperativelor 
agricole din județul Buzău. în vară, 
unele unități agricole nu au livrat 
cantitățile de griu contractate. Acum, 
întrucit recofta de porumb este bună, 
cooperatorii au hotărît să livreze 
cantităti suplimentare de porumb, 
astfel îneît, pe ansamblu, să se în
deplinească sarcinile de livrare a ce
realelor la fondul de stat.

Măsuri deosebite s-au luat pentru 
intensificarea transportului. După 

îngrășămintele chimice și soiuri de 
înaltă productivitate pe care le-au pus 
la dispoziția cooperativei la preturi 
convenabile, prin baza tehnică tot 
mai complexă de care a beneficiat în 
executarea lucrărilor agricole, mem
brii cooperatori au hotârît ca tot ceea 
ce prisosește unității să fie vindut 
statului. Hotărînd acest lucru, ei în
țeleg prin aceasta nu numai să răs
pundă unor cerințe stringente ale 
economiei naționale, și în primul rînd 
ale agriculturii, care are nevoie de tot 
mai multe furaje, ci si faptul că'aceas
ta constituie însăși o cale pentru a ob
ține venituri mai mari, pentru a asi
gura oamenilor câștiguri suplimen
tare. Pînă aseară, din cele 1 000 tone 
prevăzute a fi livrate suplimentar, 
au fost’ transportate peste 400 de 
tone. Numai în cursul zilei de ieri 
s-au livrat 120 tone porumb boabe, 
iar în următoarele 2—3 zile vor fi 
duse la bază și celelalte 600 tone din 
angajamentul asumat.

La fel ca și cei din Movileni pro
cedează acum și cooperatorii din 
Scornicești, de exemplu, care s-aU 
angajat să vindă suplimentar statu
lui 5 500 țone. Cantități suplimen
tare de porumb livrează și cooperati
vele agricole Șerbănești, Osica de 
Sus.. Pîrșcoveni, „Voința" Corabia, 
Șopîrlița și altele.

Se poate afirma deci cu deplin 
temei că principala preocupare a oa
menilor muncii din agricultura jude
țului Olt o constituie acum înche
ierea recoltării pe ultimele suprafețe 
si achitarea integrală a obligațiilor 
către fondul de stat. Și acolo unde 
sînt posibilități, suplimentarea con
tractelor cu cantități importante de 
porumb.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

cum ne spunea tovarășul ing. Cosma 
Zaharia. directorul direcției agricole, 
între măsurile stabilite de comitetul 
județean de partid și aplicate de în
dată se numără sporirea cu 200 au
tovehicule a capacității de transport 
Acest lucru a fost cu putință dato
rită încheierii recoltării strugurilor și 
fructelor. De asemenea, se urmăreș
te creșterea numărului mediu de 
curse efectuate de fiecare autovehi
cul Ia patru pe zi în loc de trei, cîte 
se realizau pînă .acum. Numărul for
mațiilor de cooperatori la încărcare 
si descărcare a fost mărit, astfel in
cit durata de staționare a mijloace

Au încheiat lucrările
JUDEȚUL BOTOȘANI: Semănatul și recoltarea

Comuniștii, oamenii muncii din agricultura județului Botoșani — se 
spune in telegrama adresată de comitetul județean de partid — vă ra
portează, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că au 
terminat însămînțările de toamnă pe întreaga suprafață planificată, recol
tarea culturilor de soia, cartofi, legume, a strugurilor și fructelor, precum 
și a celor peste 72 000 hectare cultivate cu porumb.

Acționînd cu și mai multă dăruire și responsabilitate comunistă, cu 
și mai mult clan, în perioada care urmează ne vom concentra întreaga 
noastră activitate pentru încheierea recoltării și livrării întregii producții 
de sfeclă de zahăr, eliberarea terenului, executarea ogoarelor de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată.

JUDEȚUL BACĂU: Semănatul și recoltarea
In telegrama adresată de Comitetul județean Bacău al P.C.R. se sub

liniază că oamenii muncii din agricultura acestui județ au încheiat în- 
sămințările de toamnă, recoltatul porumbului, cartofilor, strugurilor si 
au predat la fondul centralizat al statului întreaga cantitate de cartofi 
și fructe.

în prezent, pentru ca nimic să nu se piardă din recolta acestui an, 
eforturile oamenilor muncii din agricultura județului sint îndreptate în 
direcția punerii neîntârziate la adăpost a tuturor produselor agricole, 
livrarea la fondul de- stat a ultimelor cantități.

JUDEȚUL GORJ: Recoltarea porumbului
în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 

Comitetul județean Gorj al P.C.R., se arată că lucrătorii ogoarelor 
din județ au încheiat în cursul zilei de 18 octombrie recoltarea porumbu
lui de pe întreaga suprafață destinată acestei culturi, precum și a fructe
lor și strugurilor.

Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, se menționează în tele
gramă, am luat măsuri ferme pentru mobilizarea tuturor forțelor și 
impulsionarea lucrărilor in campania de insămîntări. pentru efectuarea 
arăturilor de toamnă în timpul stabilit și predarea întregii cantităti de 
porumb Ia fondul de stat.

JUDEȚUL BUZĂU: Semănatul
Comuniștii, loti lucrătorii de pe ogoarele județului Buzău, se spune 

în telegrama adresată de comitetul județean de partid, muncind cu 
dăruire și responsabilitate, în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, 
au încheiat însămînțările de toamnă pe întreaga suprafață de 90 200 de 
hectare.

Ferm hotărîti să facem totul, așa cum ne-ați indicat, pentru a termina 
în cel mai scurt timp și celelalte lucrări agricole, acționăm cu răspundere 
astfel îneît în următoarele 3—4 zile să încheiem culesul porumbului.

JUDEȚUL BRĂILA: Semănatul
în telegrama Comitetului județean Brăila al P.C.R. se spune! Co

muniștii. oamenii muncii din agricultura județului vă raportează, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general, că astăzi, 18 octombrie 1979, 
au încheiat însămînțarea griului pe întreaga suprafață de 73 800 hectare.

Mecanizatorii, cooperatorii, lucrătorii unităților agricole de stat, in 
frunte cii comuniștii — se subliniază in telegramă — participă cu însufle
țire. în aceste zile. Ia recoltatul și transportul porumbului si a celorlalte 
culturi. Ia insilozatul furajelor, la eliberarea terenului. și executarea 
arăturilor de toamnă» (Agerpres)

lor de transport să fie redusă la ma
ximum.

Merită consemnat și faptul că în 
sprijinul unităților agricole au sosit 
numeroși lucrători din întreprinderi 
și instituții care, ajută Ja transpor
tul recoltei din cimp spre bazele de 
recepție sau la magaziile cooperati
velor. Pe tarlalele C.’A’.P. Ziduri am 
găsit 60 de oameni/din personalul 
TESA și auxiliar de Ia întreprinderea 
de garnituri de frinâ din Rimnicu 
Sărat, Secretarul organizației de 
partid, Ion Vasile, care se afla cu ei, 
ne-a spus : „Zilnic 60—70 de oameni 
din unitatea noastră au ajutat coo
peratorii din Ziduri la încărcatul și 

transportul știuletilor de porumb. 
Formațiile de cooperatori și perso
nalul nostru asigură efectuarea zil
nic a 6—7 transporturi pe fiecare ca
mion sau remorcă. Astfel. în urmă
toarele 2—3 zile întreaga recoltă de 
porumb a cooperativei va fi trans
portată și pusă la adăpost". Aseme
nea ajutoare aii primit alte 30 de 
cooperative agricole, unde transpor
tul porumbului erg rămas in urmă, 
în cursul zildlor de miercuri și joi. I1 
cantitățile de porumb intrate la fonV, ' 
dul de stat au Xosi de .4 800 .-tone ■;< 
și. respectiv, 5 200 tone.—Pînă la a- / ' 
ceasta dată, din 'volumul' total de' 
porumb planificat n fi-livrat la fon-7 
dul de stat a. Intrat în’bazele de re- * 
cepție 64- la sută. Gw ritmul- zilnic 
atins acum -în județul Buzău fondul 
de stat va fi constituit integral pină 
la 25 octombrie. . .

Florea CEAUȘESCU 
Mihai BÂZU

ă trei Întrebări adresate organelor de partid și de stat, 
CONDUCERILOR UNITĂȚILOR AGRICOLE DIN JUDEȚUL BRĂILA

1. De ce nu se constituie peste tot echipe speciale 
pentru incurcureu și Jescârcureu camioanelor?
2. De ce sint folosite mijloacele de transport destinate 
agriculturii in alte stopuri decit la transportul recoltei?
3. De ce nu sint organizate torespunzător coloanele 

. de mașini pentru transportul la baze ?

Așa se lucra la cîmp...
Nu. nu este o greșeală. Deși imaginea este de la o bază de recepție, ti

tlul exprimă exact ceea ce se întimplă in lanurile de porumb ale coopera
torilor din Urleasca. Movila-Miresii și Traian, care transportă — mai exact 
ar trebui să transporte la această bază. Pentru că activitatea de Ia baza de 
recepție este oglinda fidelă a activității ce se desfășoară in cimp la încăr
carea autocamioanelor. Și pentru că acolo se lucrează după un program scurt, 
treptat, mașinile se împuținează, iar la bază, la ora 17 este liniște deplină, 

k Nu se aude decit fisiitul măturilor.

------------------------ *—

Ocolul județului... pentru risipă de benzină
Iată numai o parte din autocamioanele încărcate cu porumb ce fac oco

lul județului pentru a ajunge la Brăila, unde sint trimise fie să aducă alte 
mărfuri pentru cooperativele agricole, fie să se alimenteze cu motorină, 
cum este cazul celor care lucrează Ia C.A.P. Mărașu, adică la circa 75 km 
de autobaza din Brăila. Se pierd astfel ore multe cu transportul in gol, se 
pierd cantități mari de carburanți.

Cu autovehiculele puse la dispozi
ția agriculturii județului Brăila, in 
condiții normale de exploatare, s-ar 
putea transporta zilnic cel puțin ■ 
30 000 tone. în ultimele zile însă can
titățile de produse livrate bazelor de 
recepție nu depășesc, în medie, 
10 000—13 000 tone, ceea ce inseamnă 
doar o treime din capacitate. Și a- 
ceasta în timp ce pe cimp se afiă în 
grămezi circa 150 000 tone de porumb, 
în legătură cu această situație se im
pun unele întrebări la care invităm 
forurile competente să răspundă prin 
fapte.

în pofida indicațiilor ferme și pre
cise cu privire la obligativitatea con
stituirii unor formații permanente 
de încărcare și descărcare, care să 
lucreze și sâ fie retribuite în acord 
global, nu puține sint situațiile în 
care camioanele închiriate de la 
NT.A.. pentru care se plătesc bani 
grei, sînt plimbate de la o grămadă 
de porumb la alta și încărcate după 
cum se prezintă sau nu se prezintă to» 
cîmp cooperatorul sau familia re_s-

pectivă care, au lucrat pe parceluța 
respectivă. în lipsa unor formații 
speciale pentru descărcarea autoca
mioanelor in bazele de recepție, ma
șinile vin însoțite din lanuri de 4—5 

• cooperatori care în loc să efectueze o 
muncă concretă la încărcatul altor 
autovehicule sau la eliberarea tere
nului, irosesc cîte 3—4 ore bune de 
lucru la fiecare transport. Am întîl- 
nit însă și cazuri, la C.A.P. Mărașu, 
de exetnplu. in care descărcatul ca
mioanelor în bază era lăsat doar pe 
seama șoferilor. Rezultatul unui ase- 
menea mod de organizare ?

Cel mai adesea încărcarea camioa
nelor începe tirziu după ora 8 și du
rează cite 2—3 ceasuri. La bază ajung 
la ora 11—12 cînd, de fapt, asistăm la 
primul virf de preluare. Al doilea 
începe după ora 15 și se sfîrșește la 
17, oră după-care lucrătorii din bază 
încep să... măture boabele dintre pă- 
tule. Pentru exemplificare putem 
proba cu felul in care s-au desfășu
rat livrările, in cursul zilei de 
miercuri, în bazele de recepție din 
zonele Brăila, Lacu Sărat și Urleasca.

Era trecut de amiază și de la coo
perativa agricolă din Vădeni abia so
siseră în bază primele 4 autocamioa
ne. Consultăm foaia de parcurs a șo
ferului. Oprișan Gherghiceanu, și 
aflăm că s-a prezentat la coopera
tivă la ora 7. în cîmp a ajuns după 
o oră și jumătate, unde a așteptat a- 
proape un ceas să găsească un coo
perator venit să-și transporte porum
bul recoltat. încărcatul durează două 
ore și jumătate. De la baza de re
cepție pleacă după ora 13. Tot ca 
urmare a unor asemenea deficiente, 
în cimpul cooperatorilor din Gropeni 
se află aproape 6 000 tone de porumb. 
Miercuri, cînd cel puțin teoretic se 
spera să fie o zi de virf, pină la ora 
16 au fost livrate în baza de recepție' 
130 tone, adică mai puțin de o trei
me din cit ar trebui să se transpor
te acum. O reconsiderare totală 
a modului de organizare a li
vrărilor este așteptată și la co
operativa agricolă din Roman, 
unde, cu baza volantă la marginea' 
lanului, nu s-a reușit să se transpor
te nici măcar 30 la sută din cantită
țile prevăzute la fondul de stat și in 
contul F.N.C. Mai sint de livrat circa 
5 000 tone și nu se poate aștepta la o 
impulsionare a trafisoortului dacă nu 
se va rezolva urgent permanentizarea 

formațiilor de încărcare și descărca
re, Întronarea ordinii și disciplinei 
in rândul' acelor șoferi care fac doar 
un transport pe zi.

Unul din marile neajunsuri in des
fășurarea livrărilor j.l constituie uti
lizarea unei părți importante din ca
pacitatea mijloacelor de transport in 
alte scopuri decit Ia transportul re
coltei.

Din datele existente Ia organele a- 
gricole rezultă că in perioada 10—16 
octombrie, in 4 zile coeficientul de 
utilizare a parcului auto contractat 
de întreprinderea județeană de valo

rificare a cerealelor pentru transpor
tul produselor din cooperativele a- 
gricole a fost de' 3,1—3,3, iar in 
celelalte 3 zile de 2,1—2,4. In 
mod normal aceasta ar fi însem
nat că numai cu aceste mijloace 
cooperativele să livreze in bazele de 
recepție cite 6 200—6 500 tone de po
rumb in cele 4 zile și cite 4 200—5 000 
tone in următoarele zile. Dacă Ta a- 
ceastă capacitate de transnort mai 
adăugăm și pe aceea repartizată în
treprinderilor agricole de stat.' atunci 
ar fi însemnat ca livrările zilnice în 
bază- să ajungă la aproape 20 000 
tone. Cit s-a realizat? Circa 10 000 
tone in ziua de 12 octombrie: 12 400 
tone în 13 octombrie; 7 300 tone in 
14 octombrie; 6 600 tone in 15 oc
tombrie; 6 200 tone in 16 octombrie. 
Cum a fost folosită diferența de ca
pacitate? Din discuțiile cu șoferii am 
aflat că de fapt ei transportă pentru 
cooperative și alte produse decit cele 
agricole: ciment. îngrășăminte, borhot 
ș.a. Mai mult, pentru a efectua ase
menea transporturi camioanele sint 
încărcate cu porumb și trimise cale 
de 50—75 km pînă la Brăila. Situa
țiile de la cooperativele agricole 
Mărașu. Tibănesti. Siliștea. Scorțaru 
Nou sint numai citeva exemole ne
dorite de acest fel. Cei 18 șoferi pe 
care i-am intilnit la una din bazele 
de recepție din apropierea Brăilei 
trimiși de conducerile unităților a- 
gricole amintite ne-au mărturisit că 
de fapt nu pot face mai mult de un 
transport cu porumb pe zi.

Cel puțin scriptic, rezultă că in 
cele mai multe cooperative agricole 
au fost constituite coloane de mașini, 
care rămin peste noapte încăr
cate. iar dimineața la prima oră 
șoferii pornesc spre bazele de re

cepție. La cooperativa agricolă cjin 
Vădeni am aflat că autocamioanele 
se retrag peste noapte ia autobaza 
din Brăila. La Scorțaru Vechi ele 
rămin, chipurile. în cooperative, ciar 
pleacă șoferii pentru că nu li'Șe a- 
sigură hrană și cazare. O coloană de 
mașini a fost constituită și la coope
rativa agricolă din Tichilești. și. spre 
cinstea lor, cei 10 șoferi detașați aici 
își fac datoria cu conștiinciozitate. Ei 
efectuează’, in medie, cite 4 curse 
pe zi. dar șoferul Nicolae Mladin ne 
mărturisea că ar putea face chiar 
6 drumuri. De multe ori sint insă 
obligați să staționeze dirt lipsă de 
motorină. Cei de la Autobaza nr. 2 
nu prea se interesează de ei. iar dele
gatul I.TiA. trimis aici. Alexandru 
Mocanu, stă mai . mult in preajma 
președintelui și a... bucătăriei. Că șo
ferilor nu le e de folos nici măcar 
din acest punct de vedere, o. dove
dește și faptul că nu li se asigură 
decit o singură masă pe zi.

Orele tirzii la care încep livrări
le in multe baze de recepție din ju
dețul Brăila reprezintă dovada cea 
mai elocventă cu privire lă ne- 
respectarea indicației cu privire la 
încărcarea de seara a autocamioane
lor pentru a se putea asigura o a- 
fluire corespunzătoare a transportu
lui de produse agricole. Tot pe sea
ma acestui fapt trebuie pusă ora 
mult prea timpurie la care bazele de 
recepție iși inchid porțile din lipsă 
de activitate."

Fără pretenția de a fi prezentat o 
analiză completă cu privire la or
ganizarea transportului produselor a- 
gricole si desfășurarea graficelor de 
livrări la fondul de stat și în con
tul F.]V.C„ cantitățile mari de po
rumb aflate pe cimp, ca șl restan
tele ce .se inregistrează în achitarea 
obligațiilor contractuale constituie 
suficiente argumente pentru a cere 
organelor agricole județene, activiș
tilor de partid trimiși in sprijinul a- 
griculturii. conducerilor consiliilor a- 
groindustriale o intervenție energică 
și imediată în vederer eliminării de
ficiențelor existente, sporirii Sub
stanțiale a ritmului livrărilor In ba
zele de recepție, ritm care trebuie să 
depășească acum cel puțin 30 000 tone 
de porumb pe zi.

• Iosif POP
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov
(Urmare din pag. I)
mat deplina satisfacție față de evo
luția continuu ascendentă a raportu
rilor de bună vecinătate, de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre România și 
Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au exprimat hotărîrea 
comună a partidelor și țărilor noas
tre de a acționa pentru amplificarea 
și îmbogățirea acestor relații, pentru 
intensificarea și aprofundarea cola

borării și cooperării economice ro- 
mâno-bulgare prin valorificarea mai 
însemnată a posibilităților pe care le 
oferă economiile în continuă dezvol
tare ale celor două țări, in interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii in 
lume.

în acest cadru, s-a hotărît să se 
impulsioneze transpunerea în viață 
a acțiunilor de cooperare convenite 
anterior, creșterea schimburilor co
merciale dintre cele două țări, în
tărirea colaborării în domeniile con
strucțiilor de mașini, industriei chi

mice, transporturilor, agriculturii, să 
se intensifice conlucrarea in dome
niul energeticii, să se lărgească co
laborarea pe tărimul științei, învă- 
țămintului, formării cadrelor, pe plan 
politico-educativ și cultural-artistic. 
Totodată, s-a convenit să se treacă 
la forme mai eficiente de colaborare 
pe terțe piețe.

în legătură cu toate aceste pro
bleme și cu elaborarea unui acord 
general de lungă durată, pe 15—20 
de ani, s-a dat sarcina Comisiei 
mixte și forurilor de resort din cele 
două țări să convină înțelegerile co
respunzătoare care să fie încheiate

cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie pe care urmează să o facă în 
Republica Socialistă România o dele
gație de partid și guvernamentală 
a R”.P. Bulgaria, condusă de tova
rășul Todor Jivkov.

în continuare. tovarășii .Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au efec
tuat un schimb de vederi într-o serie 
de probleme de interes comun.
. Convorbirile s-au desfășurat într-o 

ambianță de caldă prietenie frățeas
că, caracteristică raporturilor stator
nicite între partidele, țările și popoa
rele noastre.

1N MIJLOCUL MUNCITORILOR
DIN MODERNE UNITĂȚI ALE INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI

Aceeași atmosferă caldă, entuzias
tă, s-a regăsit pe întregul traseu stră1- 
bătut de coloana oficială.

La hotarul dintre județele Ilfov și 
Prahova, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, persoanele oficiale 
care ii însoțesc, au fost salutați cu 
deosebit respect de primul secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R.. Ion Circei, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid si 
le stat, de locuitori ai satelor din 
ur.
în semn de caldă ospitalitate, ță

ranul pensionar Pricopie Ionită in

vită pe cei doi conducători de partid 
și de stat să guste din pîinea și vi
nul acestor meleaguri românești. Un 
grup de tineri. în costume naționale, 
oferă flori oaspeților dragi. Cei pre- 
zenți scandează minute în șir 
„Ceaușescu — Jivkov 1“ „P.C.R. —
P.C.B. !“.

De aici, coloana oficială se în
dreaptă spre Ploiești, unde au fost 
vizitate două moderne unităti ale in
dustriei românești — Combinatul pe- 
trochimic-Brazi și întreprinderea de 
utilaj petrolier „1 Mai“.

de conducerea partidului si statului 
nostru, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — valorificarea cît mai 
deplină și cu un înalt grad de efi
ciență a hidrocarburilor. Legat de 
aceasta, a fost apreciată în mod deo
sebit instalația de producere a cau
ciucului poliizoprenic realizată pe 
baza unei tehnologii invenție a unui 
colectiv de specialiști ai Institutului 
central de chimie, condus de academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.

Despărțindu-se de petrochimiștii

de la Brazi, tovarășul Todor Jivkov 
a spus :

— Vă mulțumesc mult pentru pri
mire și vă felicit călduros pentru 
ceea ce ați realizat. Am fost aici 
acum 15 ani ; pot să vă spun că ați 
realizat de atunci lucruri excepțio
nale.

La plecare, sutele de muncitori 
aplaudă cu însuflețire, ovaționează 
pe cei doi conducători de partid și 
de stat, pentru prietenia dintre cele 
două țări socialiste vecine.

La Combinatul petrochimic—Brazi
La intrarea în marele combinat 

numeroși muncitori au făcut celor 
doi conducători de partid și de stat 
o entuziastă primire, ovationind pen
tru tradiționala prietenie româno- 
bulgară, pentru continua dezvoltare 
a conlucrării rodnice dintre țările și 
partidele noastre. înaltii oaspeți au 
fost salutați de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice. Ion Pa- 
raschiv, primarul municipiului Plo
iești, de reprezentanți ai consiliu
lui oamenilor muncii din întreprin
dere.

Directorul general al Centralei in
dustriale de rafinării și petrochimie. 
Alexandru Boabă, a prezentat tova
rășilor Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov evoluția pe care a cunoscut-o 
în cei peste 15 ani de existentă 
această mare și modernă unitate a 
petrochimiei românești, preocupările 
actuale și de perspectivă ale acestui 
puternic colectiv muncitoresc pentru 
valorificarea cit mai deplină a țițeiu
lui. S-a arătat că in instalațiile celor 
14 fabrici ale combinatului se obțin

ționale și. în același timp, sînt ex
portate in peste 50 de țâri ale lumii, 
între care și în R. P, Bulgaria.

Prezentind tovarășului Todor Jivkov 
dispunerea in spațiu a numeroaselor 
unităti ale combinatului, gazdele au 
arătat că marea majoritate a insta
lațiilor tehnologice sînt concepute si 
realizate in țara noastră, mărturie 
elocventă a forței creatoare a proiec- 
tanților și constructorilor de utilaje 
chimice șî petrochimice, a nivelului 
atins de industria românească con
structoare de mașini.

Conducătorii de partid si de stat ai 
României și Bulgariei au fost invir 
tați să viziteze sectoare principale 
ale combinatului — instalațiile de 
reformare catalitică, fenol și acetonă, 
piroliză și cauciuc poliizoprenic.

Tovarășul Todor Jivkov a apreciat 
gradul inalt de'automatizare a insta
lațiilor, care asigură o mare produc
tivitate și o calitate superioară pro
duselor obținute.

Gazdele au relevat că procesele de 
prelucrare secundară a țițeiului, apli-

La întreprinderea de utilaj petrolier 

„1 Mai“ din Ploiești

acuhn peste o sută de produse petro
chimice, care acoperă o largă arie de 
necesități ale economiei noastre na-

cate în combinatul Brazi, asigură în
făptuirea uneia dintre sarcinile im
portante puse în fata petrochimiștilor

De aici și pină la' întreprinderea 
„1 Mai" coloana oficială a străbătut 
un adevărat culoar viu format din 
mii de ploiesteni veniti să salute cu 
toată dragostea prezenta în munici
piul lor a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. să-și ma
nifeste deplina satisfacție fată de 
noua întîlnire dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, menită 
să dea noi dimensiuni, un conținut 
și mai bogat raporturilor de strinsă 
colaborare și prietenie dintre cele 
două țări, popoare și partide. Dintr-o 
mașină deschisă, secretarul general 
al P.C.R. și primul secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar au răspuns cu multă 
căldură acestor emoționante mani
festări de stimă si prietenie ale mul
țimii.

La întreprinderea ..1 Mai“. unitate 
cu o bogată și îndelungată tradiție 
muncitorească, care s-a impus in 
anii construcției socialiste prin reali
zarea unei producții diversificate și 
de înalt nivel tehnic, distinșii, oaspeți
au fost salutați de Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, de reprezentanți ai centralei

de profil și ai consiliului de condu
cere al întreprinderii.

Directorul unității. Stelian Teodo- 
rescu. infățișînd cîteva date semni
ficative despre dezvoltarea pe care a 
cunoscut-o in anii construcției socia
liste. în special după Congresul al 
IX-Iea al P.C.R.. a arătat că. prin 
grija permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și sprijinul pri
mit din partea conducerii de partid 
și de stat, uzina s-a transformat în 
principalul producător de utilaj pe
trolier din țara noastră. Acum, în
treprinderea „1 Mai“ deține un Iqc 
de frunte in ierarhia producției și ex
portului de utilaj petrolier, fiind cu
noscută in peste 30 de țări ale lumii, 
în cadrul relațiilor comerciale exis
tente intre oele. două țări prietene, 
utilajul petrolier produs la Ploiești 
se bucură și in Bulgaria de bineme
ritate aprecieri.

în prezent, aici se realizează o 
gamă largă de instalații de foraj ca
pabile să foreze la adincimi cuprins,e 
între 2 000—10 000 m. Printr-o neobo-

La întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești

Pe traseul vizitei cei doi conducători de partid și de stat sint ovaționați de mii de oameni ai muncii

sită activitate de căutare, prin 
efortul colectiv de sporire per
manentă a parametrilor de calitate, 
s-a reușit ca întreaga gamă de insta
lații pentru foraj, la fel ca și cele
lalte agregate aferente săpării son
delor, să-și sporească de peste două 
ori randamentul mediu, comparativ 
cu tipurile construite pină la începu
tul actualului cincinal. Pe aceeași 
linie s-a înscris și asimilarea în pro
ducție a noi tipuri de instalații, între 
care cea de forat puțuri de mină cu 
diametrul de 6,2 m, precum și insta
lațiile destinate forajului marin.

Pe parcursul vizitării principalelor 
sectoare productive s-a remarcat, de 
asemenea, efortul continuu îndreptat 
spre autodotarea cu utilaje și tehno

logii moderne de prelucrare a meta
lului.

Tovarășul Todor Jivkov se oprește 
îndelung, pe parcursul vizitei, în fața 
standurilor in care sînt prezentate 
piese complexe fabricate cu mașinile 
și instalațiile realizate prin acțiunea 
de autodotare și folosite nu numai 
la fabricarea utilajului petrochimic, 
ci și pentru cel minier și chimic.

Secretarul general al P.C.R. preci
zează că în ultimul timp în numeroa
se întreprinderi românești construc
toare de mașini s-au asigurat condi
țiile necesare pentru ca structura 
producției să poată fi adaptată per
manent la necesitățile economiei na
ționale. la cerințele exportului. Por
nind de la aceasta, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere constructorilor de Ia 
„1 Mai“ să grăbească introducerea în 
fabricație de serie a utilajelor soli
citate de exploatările noastre mi
niere.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări sînt invitați să 
asiste la o demonstrație de ridicare 
a unei instalații de foraj pentru adîn- 
cimi de pînă la 6 000 m, premiată cu 
medalia de aur la numeroase com
petiții internaționale pentru înaltul 
ei nivel tehnic, randamentul pe care 
îl realizează și originalitatea soluții
lor adoptate.

Primul secretar al C.C. al P.C. Bul
gar a felicitat, la plecare, cu căldură 
pe constructorii de mașini de la „1 
Mai“ pentru înfăptuirile de pînă a- 
cum și le-a urat să se mențină me
reu in. fruntea bătăliei pentru tehnica 
perfecționată, să conceapă și să reali
zeze noi instalații de înaltă eficiență.

Caldă primire 
la Sinaia

După vizita la Ploiești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au/plecat pe Valea Prahovei 
spre Sinaia. Pe întregul parcurs stră
bătut cei doi conducători de partid 
și de stat — pe marile artere pină 
la ieșirea din oraș — au fost salutați 
cu deosebită căldură de locuitorii 
municipiului Ploiești, precum și ai 
așezărilor situate de-a lungul fru
moasei văi a Prahovei.

La sosirea la Sinaia, cetățenii ora
șului au intimpinat cu entuziasm și 
însuflețire pe cei doi conducători de 
partid și de stat. Pe străzile orașului, 
mii de locuitori, precum șl numeroși 
oameni ai muncii veniți la odihnă au 
făcut o caldă primire tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
ovaționind pentru continua dezvolta
re a relațiilor de strinsă prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria, dintre 
popoarele român și bulgar.



PAGINA} 4 SCINTEIA — vineri 19 octombrie 1979

FĂURIREA UNEI CULTURI
PROFUND REVOLUȚIONARE IN SLUJBA 

FORMĂRII OMLM'I NOII

COMUNIȘTII SE ADRESEAZĂ CONȘTIINȚEI 
OAMENILOR MUNCII DE TOATE NAȚIONALITĂȚILE 

IN LIMBAJUL COMUN AL PATRIOTISMULUI
Joi s-a desfășurat în Capitală ple

nara Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste în cadrul căreia au fost 
dezbătute proiectele de documente ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

La plenară a luat parte tovarășul 
Ilie Rădulescu. secretar al C.C. al 
P.C.R.

In raportul prezentat plenarei, pre
cum și în dezbaterile ce au avut loc 
a fost exprimată 
adeziunea totală 
fată de proiectul 
de Directive ale 
Congresului al 
XII-lea al parti
dului. de celelal
te documente ale 
acestuia, care au 
marele merit de 
a trasa cu clarvi
ziune direcțiile 
prioritare ale dez
voltării societății românești. S-a sub
liniat și in acest cadru contribuția 
remarcabilă a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și funda
mentarea acestor documente ce pre
figurează magistral noile dimensiuni 
ale viitorului luminos ăl României 
socialiste. ,

Raportul și vorbitorii au făcut O 
trecere in revistă a realizărilor înre
gistrate in cultura șl arta României 
in ultimii ani. S-â subliniat că poli
tica culturală a partidului și statului 
urmărește să stimuleze in gpadul cel 
mai irialt creația literară și artistică 
și să ofere totodată condiții prielnice 
participării maselor largi la activita
tea culturală, să favorizeze accesul 
lor la o viață 'spirituală cit mai bo
gată.

Oamenii de artă Și cultură, cadre
le și activiștii din Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste s-au angajat, 
in spiritul înaltelor exigente ce se 
degajă din proiectele de documente

Pretutindeni în țara noastră, baza materială a culturii a cunoscut o puternică dezvoltare, in fotografie: casa de 
cultură din Petroșani

în dezbaterea comuniștilor, a oamenilor muncii
OBIECTIVE ÎN PRIM PLANUL ATENȚIEI:

Cadre de înaltă calificare, informare prompta, eficientă
Institutul politehnic din Timișoara 

se află ferm angrenat în acțiunea de 
traducere in viață a programului 
partidului privitor la modernizarea 
și perfecționarea invățămintului, a 
prețioaselor indicații date de to
varășul Nicolae Ceaușescu în timpul 
recentei vizite la Timișoara cu pri
vire la integrarea tot mai strinsă a 
activității didactice cu cercetarea și 
producția. Institutul nostru colabo
rează cu aproape 100 de întreprin
deri' și instituții, specialiștii fiind 
angrenați in rezolvarea unor pro
bleme de mare importanță pentru 
economia națională, multe dintre ele 
fiind cuprinse in programele elabo
rate de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și institutele 
centrale, respectiv întreprinderile.

In legătură cu sarcinile cuprinse 
in Programele-directivă de cerce
tare și energetic pină in 1990 și di
recțiile principale pină in anul 2000 
ale Congresului al XII-lea al P.C.R. 
aș dori să abordez două aspecte : 
unul referitor la calitatea cadrelor 
și altul privitor la informare, la 
dotarea documentării.

In ceea ce privește primul aspect 
se cuvine subliniat faptul că de ni
velul de pregătire al cercetătorilor, de 
capacitatea lor de creație, de pasiu
nea și indrăzneaLa lor, de dăruirea 
cu care se dedică unor acțiuni depind 
în primul rind eficiența și valoarea 
cercetării. Partidul nostru a format 
oameni minunați, specialiști de înaltă 
calificare profesională și ținută mo- 
ral-politică, buni patrioți care asi
gură cu succes îndeplinirea sarci
nilor puse de partid în fața științei, 
a ingineriei tehnologice. Pe lingă 
aceștia avem însă și un număr de 
așa-zfși „cercetători", oameni ajunși 
cu totul intimplâtor în acest sector 
important de activitate. Toți aceștia

In pregătirea congresului al xiilea AL P.C.R.
conferințe și plenare ale organizațiilor de partid, de masa și obștești

FAPTUL-1
O îndatorire de înaltă răspundere 

a comuniștilor de pe frontul creației spirituale
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID

M *

DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

ale Congresului, să militeze pentru 
ca arta și cultura să fie adevărate 
instrumente ale formării conștiinței 
socialiste, ale afirmării multilaterale 
a personalității, aducindu-și astfei 
contribuția la înfăptuirea politicii cul
turale a României, la ridicarea tării 
noastre pe noi culmi de civilizație 
materială și spirituală.

Intr-un deplin consens, cu convin
gerea că îndeplinesc un act profund 

Plenara Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

revoluționar și patriotic, participanții 
au susținut, in cadrul plenarei, 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la Congresul 
al XII-lea in funcția supremă de se
cretar general al Partidului Comunist 
Român.

Hotărirea adoptată de participanții 
la plenară este o expresie concluden
tă a devotamentului nețărmurit fața 
de partid, de secretarul său general, 
în conținutul acesteia regăsindu-se 
angajamentul de a-și aduce contribu
ția. și pe mai departe, la realizarea 
marii opere sociale și politice de for
mare a omului nou, prin creații 
inspirate din tradițiile de luptă pen
tru libertate, unitate și independență 
națională, din viața poporului nostru 
Si activitatea de făurire, a socialis
mului pe pămintul patriei.

în încheiere, participanții la plena
ră au adoptat, in unanimitate, textul 
uhei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în telegramă se spune : „în în

frinează și scumpesc cercetarea 
științifică. Socotesc că a venit tim
pul pentru a se întreprinde o selec
ție mai riguroasă a cadrelor de cer
cetare ' și o completare a locurilor 
vacante cu cadre cu temeinice cu
noștințe teoretice și practice. Refe
ritor la informarea științifică, res
pectiv documentarea, am convinge
rea că. prin punerea in aplicare a 
unui sistem unitar de informare și 
documentare tehnico-științifică și 
economică la nivel național. cer
cetarea științifică va deveni și mai 
eficientă, cercetătorul va dispune de 
un instrument în plus față de apa
ratura științifică pe care o are in 
dotare. 

in laboratorul de tehnologia materialelor, studenți ai Facultății de elec
trotehnică din Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara aplică 
în practică, pe mașini și instalații moderne, cunoștințele teoretice do- 

bîndite în orele de cursuri

treaga politica a partidului Si 
statului nostru, străbătută de un 
puternic și profund umanism, este 
adine gravată gindirea lucidă 
și cutezătoare a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, cel mai de seamă și iubit 
fiu al poporului nostru. Sintem con
vinși că realegerea dumneavoastră în 
fruntea partidului nostru la cel de-al 
XII-lea Congres va constitui chezășia 

sigură a continui
tății politicii de 
dezvoltare accele
rată social-econo- 
mică. materială si 
spirituală a pa
triei. de afirmare 
si mai puter
nică a prestigiului 
României pe are
na mondială. In
tensificarea efor
turilor pentru îm

bunătățirea radicală a calității mun
cii pe care o desfășurăm, in vederea 
traducerii în viată, cu consecventă 
revoluționară, a hotăririlor istorice 
care vor fi adoptate la Congresul al 
XII-lea, pentru stimularea cit mai 
puternică a activității înfrățite a oa
menilor muncii din patria noastră 
consacrate înfloririi artei și culturii, 
pentru afirmarea tot mai amplă ă 
acestora pe toate meridianele lumii, 
reprezintă pentru noi toți un angaja
ment de inaltă responsabilitate si 
onoare.

Exprimiridu-ne hotărirea fermă de 
a îndeplini exemplar sarcinile ce ne 
revin in domeniul culturii, vă asigu
răm. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, într-o pu
ternică unitate de gînd si voință cu 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, vom acționa cu fer
mitate pentru înălțarea necontenită a 
patriei, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintarea României spre comu
nism".

în legătură cu programul de cer
cetare și dezvoltare în domeniul 
energici pină in anul 1990 și orien
tările principale pină in anul 2000 țin 
să subliniez necesitatea ca utilajele 
și echipamentele existente să fie 
exploatate la randamente cit mai 
ridicate. In sprijinul acestei idei aș 
menționa doar un exemplu din do
meniul meu de activitate, pompele, 
agregate care se numără cu sutele 
de mii in țară, in toate domeniile, 
inclusiv in agricultură, dar care, în 
marea lor majoritate, funcționează 
la randamente scăzute. Dacă în anul 
1980 in baza unor acțiuni , sistema
tice și a unor planuri de lucru bine

în spiritul orientărilor si sarcinilor 
de o excepțională Însemnătate cu
prinse in cuvîntareâ tovarășului: 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
5—7 septembrie, participanții la lu
crările conferinței au examinat cu o 
accentuată exigentă comunistă di
recțiile principale în care a acțio
nat organizația municipală de partid 
pentru îndrumarea oamenilor muncii
— români și maghiari, strins uniți 
in același luminos efort constructiv
— in vederea soluționării unor pro
bleme de interes major privind 
realizarea la timp și la un nivel ca
litativ superior a unui volum mare 
de investiții, dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a
industriei, aplică- -------------- -- —
rea si generaliza
rea noului meca
nism economicb- 
finăttcîar. accele
rarea trecerii, pe 
baza acumulărilor 
cantitative, la o 
calitate superioa
ră a întregii ac
tivități economi- 
co-sociale.

Atit. in darea de 
searnă, cit și in 
dezbateri au fost 
subliniate justifi
cata mindrie și profunda recunoș
tință față de conducerea partidu
lui și statului pentru strălucita apli- 
tearc a politicii naționale, care și-a 
găsit expresia cea mai pregnantă, cea 
mai semnificativă in importantele 
progrese inregistrate în ultimii ani de 
economia municipiului Odorheiu Se- ■ 
cuiesc. Au fost date în folosință noi 
capacități de producție, altele, mai 
vechi, au fost dezvoltate si moderni
zate. în această perioadă a intrat in 
funcțiune o importantă unitate a in
dustriei chimice românești — între
prinderea de matrițe si piese din 
fontă ; au fost finalizate sau se află 
in curs de execuție dezvoltarea unor 
capacități de producție la fabrica de 
ață și la filatură, la întreprinderea 
„Tehnoutilaj" ș.a. ; se cbnstTuidfete 
o nouă „fabrică de case", care, odată 
intrată in funcțiune, va contribui in 
mod substanțial la realizarea pro
gramului de investiții social-culturale 
al municipiului : de asemenea, se află 
irf curs de execuție o nouă fabrică de 
brinzeturi. Numai în perioada anali
zată, in industria municipiului Odor
heiu Secuiesc au fost create astfel 
peste 2 000 de noi locuri de muncă, 
urtairid' ca pină la sfirșitul actualu
lui cincinal numărul acestora să 
crească la 3 500. A

Pe bună dreptate s-a subliniat în 
conferință că tocmai această puternică 
dezvoltare economică — expresie a 
politicii partidului de înflorire a 
tuturor zonelor si regiunilor tării, in
clusiv a celor în care alături de oa
menii muncii români conviețuiesc ce
tățeni de alte naționalități — formea
ză baza trainică a realei egalități in 
drepturi. a prosperității tuturor fiilor 
patriei.

în anii actualului cincinal muniei- 

elaborate, întreprinderile si unită
țile economice ar proceda la măsu
rători de randamente și optimizări in 
funcționarea tuturor mașinilor și 
utilajelor s-ar putea economisi, sin
tem siguri, o importantă cantitate 
de energie, respectiv de combusti
bil. In această acțiune ar putea fi 
antrenați toți inginerii, tehnicienii și 
mulți muncitori din întreprinderi, din 
unitățile de cercetare și proiectare, 
cadrele didactice și studenții.

Intre multele sale prevederi Pro
gramul de cercetare și dezvoltare 
in domeniul energiei cuprinde și pe 
aceea a amenajării întregului poten
țial hidroenergetic, economic,, ex
ploatabil,, inclusiv al micilor poten
țiale locale. Se impune ca aceste 
obiective să fie completate cu inclu
derea unor studii și realizări de cenr 
trale hidroelectrice de acumulare 
prin pompaj. Aceste centrale, func- 
ționînd cu mașini hidraulice și elec
trice reversibile, permit în cea mai 
mare măsură stocarea energiei in 
cantități mari, asigură sistemului. 
energetic național o mare elastici
tate, precum și vaste posibilități de 
regularizare și. raționalizare a debi
telor de apă.

Avind ca ghid documentele Con-, 
greșului ai XII-lea al partidului, ca
drele didactice, studenții de Ia Insti
tutul politehnic Timișoara. întregul 
personal angajat în cercetarea știin
țifică și tehnologică din județul 
Timiș vor munci cu mai multă dă
ruire și pricepere, alături de întregul 
nostru popor, pentru transpunerea 
în viață a prevederilor acestor docu
mente programatice.

Acad. prof. inq. Ion ANTON 
rectorul Institutului politehnic 
Timișoara 

piui Odorheiu Secuiesc a devenit nu 
numai o vastă platformă industrială, 
ci și o mare școală de modelare a 
conștiințelor muncitorești. In șco
lile profesionale și liceele de spe
cialitate ale municipiului învață’ si se 
pregătesc să devină muncitori de 
înaltă calificare pentru unitățile eco
nomice aie orașului si județului circa 
9 000 de tineri. De asemenea, prin 
aplicarea programelor de calificare și 
de ridicare a calificării întregului 
personal muncitor au fost calificate 
in diferite meserii peste 4 000 de per
soane. iar peste 13 000 de muncitori, 
aproape 400 de ingineri și alti spe
cialiști au participat la diverse for
me de perfecționare a cunoștințelor.

• Sentimente de profundă recunoștință pentru 
dezvoltarea municipiului • Succesele viitoare 
se pregătesc azi, iar cadrele de mîine se 
formează acum • Program concret de 
măsuri pentru valorificarea deplină a bazei 
materiale și formarea noilor detașamente 

muncitorești

asigurate astfel 
pină la sfirșitul 
producții supli- 
de 590 milioane

Pe bună dreptate a apreciat 
conferința că o asemenea pre
ocupare pentru formarea și pre
gătirea forței de muncă se regă
sește și in faptul că. la data de 
10 octombrie, a.c., comuniștii — oa
meni ai muncii români, si maghiari 
din municipiul Odorheiu Secuiesc — 
au raportat conducerii superioare de 
partid îndeplinirea planului la pro
ducția globală industrială și la ex
port pe primii patru ani ai cincina
lului actual. Sint 
condițiile realizării, 
acestui an. a unei 
montare in valoare 
lei la producția industrială si peste 
50 milioane lei valută la export, ci
fre superioare angajamentului pe 
întregul cincinal.

Susținuta activitate pentru mobi
lizarea largă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii în vederea intim- 
pinării Congresului al XII-lea al 
partidului cu rezultate superioare în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale atestă exigența cu care or
ganizația de partid din municipiu își 
exercită rolul său de 
conducător. înfăptuirile destinate îm
bunătățirii continue a condițiilor de 
viată și de civilizație a oamenilor 
muneji. creșterii și educării tinerei 
generații silit. de asemenea, rodul 
unei intense activități de partid. Au 
fost date in folosință 
mente, 
anului 
să-și 
pus la 
de clasă la liceul industrial nr. 1. o 
școală generală cu 16 săli de clasă, 
dindu-se in folosință, totodată, două 
cămine de nefamiliști cu - 600 de 
locuri, o cantină cu o capacitate de

for politic

2 014 aparta- 
urmînd ca pină la sfirșitul 
in curs alte 356 apartamente 
primească beneficiarii. S-au 
dispoziția elevilor 18 noi săli

PROPUNERI pentru creșterea 
contribuției cercetării la îmbunătățirea 

calității produselor siderurgice
Programul-directivă de cercetare 

științifică, inginerie tehnologică și 
de introducere continuă a progresu
lui tehnic creează cercetării Științi-1 
fice românești un foarte larg cadru 
de acțiune. Prin acest document — 
supus dezbaterii publice — cercetă
torilor și proiectanților de la Institu
tul da cercetări și proiectări pentru 
produse plate și acoperiri metalice 
(I.C.P.P.A.M.) Galați lc este mai bine 
orientată intreaga activitate in do
meniul valorificării superioare a re
surselor țării. îmbunătățirii tehnolo
giilor de fabricație și creșterii com
petitivității prin îmbunătățirea carac
teristicilor produselor realizate de 
Combinatul siderurgic Galați. De ase
menea, prin transpunerea in practică 
a prevederilor acestui document vom 
putea rezolva probleme privind ela
borarea de noi tehnologii în vederea 
obținerii unor mărci și sortimente 
superioare de oțeluri, noi soluții 
care să conducă ia diminuarea con
sumului de materii prime, combusti
bil și energie în siderurgie.

Documentele programatice care vor 
fi supuse’ dezbaterii Congresului al 
XII-lea al partidului au fost studiate 
cu mare atenție de către colectivul 
nostru, rezultînd din aceasta și unele 
propuneri :

I. Utilizarea pe scară largă a 
inicroalierii și optimizării trata
mentelor termomecanice in ve
derea obținerii unor caracteris
tici superioare de rezistență la 
tablele mijlocii și groase desti
nate construcției de platforme de 
foraj marin, a cazanelor și reci- 
pienților pentru industria chimi
că și energetică. Îmbunătățirii 
plasticității tablelor subțiri des
tinate ambutisării caroseriilor 
auto. Se are in 'vedere valorifi
carea superioară a metalului

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

2 000 de locuri, grupul școîar al Mi
nisterului Chimiei, internatul si can
tina liceului agroindustrial.

Dacă darea de seamă a înfățișat 
un asemenea bilanț cu totul remarca
bil privind condițiile materiale create 
pentru formarea unor noi deta
șamente muncitorești, numeroși dele
gați au stăruit asupra modului în 
care este valorificată bogata bază 
materială existentă. în spirit cri
tic și autocritic au fost reliefate 
neajunsurile manifestate în activi
tatea biroului comitetului municipal 
de partid, a unor organizații de 
partid din întreprinderi și instituții, 
pentru îmbinarea 
tire profesională

I
I
I
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de 
politică, 

ce 
diferite 
pentru 

unei 
înain-

muncii de pregă- 
cu activitatea 

educare 
civică a celor 
urmează 
cursuri, 
formarea 
conștiințe __ ...
țațe. îmbunătăți
rea activității în 
această privință 
— s'-a subliniat — 
constituie o con
diție hotărîtoare 
pentru înfăptuirea 
sarcinilor deose
bite ce revin mu
nicipiului.

în acest sens, 
s-a insistat asupra necesității per
fecționării continue a stilului și 
metodelor muncii de partid, parti- 
cipanții subliniind necesitatea a- 
cordârii unui ajutor diferențiat or- 

1 ganizațiilor de partid și colecti
velor de conducere ale unor uni
tăți economice, antrenării mai susți
nute a intregului activ, a tuturor 
comuniștilor la adoptarea, urmărirea 
și aplicarea hotăririlor. Aceasta se 
impune cu atit mai mult cu cit din 
dezbaterile conferinței a rezultat 
clar că succesele viitoare se pregă
tesc azi. iar cadrele de miine se 
formează cu grijă acum.

Pfecizind cu claritate direcțiile 
principale spre care trebuie concen
trate unitar toate forțele comuniști
lor, ale oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, intreaga acti
vitate organizatorică, ideologică și 
politico-educativă. darea de seamă, 
dezbaterile au ajutat la structurarea 
unui plan de măsuri caro» cuprinde, 
prepis si concis, obiectivele activității 
de partid, sarcinile si 
concrete eșalonate pe etape, 
tuind in acest fel un 
cient de lucru.

într-o atmosferă de 
tism, participanții Ia 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și au 
adoptat o hotărire prin care comu
niștii, toți oamenii muncii din Odor
heiu Secuiesc susțin realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in înal
ta funcție de secretar general al 
partidului.

KISS
cWPpondentul „ScîfiteiJ"
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răspunderile 
consti- 

instrument efi- I
vibrant pairio- 
confcrintă au I
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prin stabilirea tehnologiilor de 
fabricație a tablelor acoperite cu 
metale și mase plastice, destina
te industriilor alimentară și 
ușoară ;

2. Pentru lărgirea gamei sor
timentale de oțeluri cu caracte
ristici superioare, propunem ex
tinderea in siderurgic a tehnolo
giei de elaborare a oțelului prin 
suflare de Oxigen și argon prin 
partea inferioară a agregatului 
de elaborare. Această tehnologie, 
pe lingă posibilitatea obținerii 
unor mărci dc oțeluri de puri
tate ridicată mai prezintă avan
tajul unor consumuri energetice 
scăzute ijj raport cu tehnologiile 
clasice :

3. In spiritul prețioaselor in
dicații primite din partea con
ducerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
propunem să se organizeze trie
nal, in cadrul institutelor cen
trale pe ramură, a unor cursuri 
de perfecționare și informare 
pentru eadrele care lucrează în 
cercetare.

Convinși de importanța deosebită a 
transpunerii in viață a Programului- 
directivă de cercetare științifică din 
domeniul industriei metalurgice, cer
cetătorii și proiectanții institutului 
nostru vor face totul pentru a-și 
aduce contribuția la realizarea î-n 
condiții calitativ superioare a zecilor 
de milioane tone de oțel care se vor 
produce pe platforma gălățeană in 
cincinalul 1981—1985.

Inq. Savel ROTARU
director tehnic
Inq. Dan LEVCOV1C1
cercetător
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DIVERS
Oameni 
de omenie

I
I
I
ISint 

menii 
tru. De data aceasta 
rim la cei din

multi, tot mai multi oa- 
de omenie in jurul

ne
Baica,

și-o ajută cu 
cea mai in

nbs- 
refe- 

sat 
sălăjean așezat pe nialul sting 
dl Văii Almașului. De mai mulți 
ani de zile ei o înconjoară cu 
dragoste caldă 
dragă inimă pe 
virstă consăteană, Onida Dru- 
hora, de 93 de ani. rămasă 
singură prin pierderea soțului și 
a copiilor. Zilele trecute, mai 
mulți „băicani", in frunte cu în
vățătorul pensionar Petru Matiș, 
i-au adus bătrinei o mare can
titate de lemne pentru foc, pe 
care le-au tăiat și le-au stivuit 
in ogradă, să aibă toată iarna. 
Lelea Onica nu mai știa cum 
să le mulțumească. Si s-a gindit 
să roage un profesor să scrie 
despre ei la „Scinteia". Bine s-a 
gindit!

I
I
I
I
I »
I

Un nume potrivit
Este foarte tinără și foarte 

harnică. Colectivul din care 
face parte — la Șantierul naval 
Galați — mai mereu o eviden
țiază. l-au pus ?i fotografia la 
panoul de odoare, pentru că 
muncește mult și bine, pentru că 
stăpînește toate tainele mese
riei. pentru că este exemplu de 
conduită.

Se numește Ana Lăcătușii. Si 
lucrează la atelierul de... tăcă- 
tușerie navală. Potrivit nume! 
Sau. dacă vreți, potrivită me
serie!

!
I
I
I
l
I

De 25 de bani 
amabilitate

I
— Vă dau mărunțiș 25 de 

bani, vreți să aveți amabilitatea 
să-mi daft in schimb o fisă 
pentru telefon?

— Numai dacă și cumpărați 
ceva.

— Altfel nu se poate?
— Nu!
...Dialogul acesta a avut loc 

deunăzi la chioșcul cu ziare de 
lingă magazinul bucureștean 
„Eva“. dar poate fi auzit des, 
in multe locuri. Sigur, nu e mare 
lucru să cumperi și altceva 
(chiar dacă n-ai nevoie), pentru 
a primi drept rest și o monedă 
cu care să poți da apoi un te
lefon. totuși, dacă vinzătorul 
are asemenea fise, de ce să-fi 
mai pună condiții? Cind n-are, 
n-are, dar cind are?! Chiar să 
nu găsim la dumnealor nici 
măcar de 25 de bani amabili
tate?

r
I
l
i
I
I
I
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O917934-C2 
a fosț găsit

„De prin luna august 
pripășit la fratele meu un 
rumbei călător; era grav rănit, 
dar a fost îngrijit și adăpostit, 
astfel că acum e o mîndrețe de 
porumbel, sănătos și gata de... 
călătorii. Presupunind că pro
prietarul lui ii duce lipsa, fra
tele meu ii așteaptă pe acesta 
să-i facă dovada că-i al lui si 
să i-l înapoieze bucuros. Deo
camdată. nu spunem decit că 
poartă seria R.S.R. — 0917934- 
C2. Celelalte semnalmente tre
buie să le știe cel care-l caută".

...Nu ne rămine decit să a- 
dăugăm numele și adresa fra
telui care arc un frate ce ne-a 
scris la redacție: Paraschiv 
Costache, comuna Niculițel, ju
dețul Tulcea. Aci poate fi 
„călătorul" rătăcit.

Tibia 
și șurubelnița

ln Perieții lalomiței se 
mare meci, mare: echipa „Dacii", 
din localitate, contra „Progre
sul" Sf. Gheorghe — in cam
pionatul. județean. La un mo
ment dat un jucător de la oaspeți 
l-a atacat pe unul de la gazde 
atit de violent că i-a făcut tibia 
țăndări. Era nevoie de o promptă 
intervenție de specialitate și s-a 
apelat la cel ce fusese trimis 
anume (cu delegație in regulă) 
să asigure asistența medicală la 
teren din partea dispensarului 
comunei Perieți. respectiv 
Gheorghe Neagu. Care delegat, 
bineințeles, s-a prezentat iute 
lingă fotbalistul lovit ; și-a des
făcut geanta, dar cind să scoată 
cele de trebuință a constatat că 
nu avea înăuntru decit... 
chel auto și o 
autentic !

l
I
I
l
I
i
.1
1
Igăsit ■

I
Ijuca

I
I
I
I
I
Idouă

șurubelniță. Strict

Rind uri I
cititori I
un fapt divers

pentru
Publicasem .... _____

despre un tren care pornise din- 
tr-o gară înainte de ora fixată, 
cu oamenii tiriș după el. După 
ce l-a citit, o tinără a exclamat 
(fără să știe că printre auditori 
se afla și cel ce semnase instan
taneul): „Asta ne interesa pe 
noi?"

Poate că avea dreptate tinără. 
De aceea, pentru a fi in măsură 
să inserăm la această rubrica 
numai și numai fapte de foarte 
larg interes public, reinnoim o 
mai Veche invitație către citi
tori: cind îhtîlniți in jur un fapt 
demn de făcut public — fie că 
este vorba de oameni care do
vedesc o înaltă profesionalitate 
ori fac gesturi de o aleasă ome
nie și conduită civică, fie că 
este vorba de oameni care nu 
gindesc bine ori fac ceva rău — 
luați 
ți-ne 
vom.
toate ...._______
studiindu-le și sclectîndu-le vom 
avea măcar sentimentul că le-am 
dat publicității pe cele cu ade
vărat senzaționale (în sensul bun 
al cuvintului), pe cele care poar
tă pecetea unor expresive 
lențe și învățăminte etice.

Rubrică realizată de 
Gheorghe MITROI 
și corespondenții „Scînteii”
MM*  MIM MM MM*  M*J

I
I
I
I
I
I
Icondeiul in mină și scrie- 

la redacție. Chiar de nu 
putea reproduce in ziar 
scrisorile dumneavoastră. I

I
Iva-

I
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Deplină adeziune față de 
proiectele documentelor 

Congresului al Xll-lea al partidului
(Urmare din pag. I)
punerea ca dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales la 
Congresul al Xll-lea în funcția de 
maximă răspundere de secretar ge
nerai al'"Partidului Comunist Român.

în telegrama conferinței organiza
ției municipale Odorheiu Secuiesc a 
P.C.R. se spune : împreună cu între
gul nostru popor, comuniștii, toți ce
tățenii municipiului, români si ma
ghiari, susțin din toată inima propu
nerea realegerii dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în funcția supremă de secretar gene
ral al partidului la Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. pentru că in dum
neavoastră vedem exponentul cel 
mai de. seamă al idealurilor și împli
nirilor poporului nostru in ascensiu
nea sa nestăvilită spre noi culmi de 
progres și civilizație, intr-un climat 
de colaborare. înțelegere și prietenie 
cu toate popoarele lumii.

Comuniștii, întruniți in conferința 
organizației de partid a orașului Ne
grești, județul Vaslui, se spune în 
altă telegramă, susțin din toată 
inima propunerea făcută la PlenaYa 
din iulie a Comitetului Central al 
P.C.R. ca dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului la Congresul al 
Xll-lea. Știm bine că dacă țara are 
astăzi un viitor strălucit, concret în
truchipat în Programul Partidului 
Comunist Român, in Directivele Con
gresului al Xll-lea, aceasta se da
torează în primul rînd dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai iubit al poporului, politicii 
’hțelepte și clarvăzătoare a Partidu- 

vi Comunist Român.
Llăturindu-se sentimentelor de 

. țărmurită dragoste și stimă pe care 
întregul nostru popor le nutrește fată 
de dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al națiunii române, comuniștii și oa
menii muncii din municipiul Alexan
dria aprobă din toată inima propu
nerea ca dumneavoastră să fiți 
reales la cel de-al Xll-lea Congres in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului. Știindu-vă mereu în frun
tea partidului și statului, avem de
plina garanție a împlinirii tuturor 
idealurilor noastre de progres, bună
stare și pace.

în telegrama conferinței organiza
ției municipale Sighetu Marmației a 
P.C.R. se spune : Conferința noastră, 
animată de sentimente adine patrio
tice și revoluționare. însuflețită de 
perspectivele luminoase ce se deschid 
în fata locuitorilor acestui pămînt ro
mânesc, vă asigură, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

Mîine, în divizia A -
Campionatul diviziei A continuă 

simbătă cu desfășurarea meciurilor 
celei de-a Xl-a etape. în Capitală 
sint programate două partide : 
Steaua — S.C. Bacău (stadion Steaua) 
și Dinamo — Politehnica Iași (sta
dion Dinamo).

în alte orașe* * se vor disputa ur- ’ 
mătoarele jocuri : Jiul — A.S.A. ;

PROGRAMUL 1
16.60 Telex
16,05 Școală contemporană
16,30 Emisiune in limba germană
18.2» Tragerea Loto
18.35 La volan
18.50 «)0l de seri
18,00 Telejurnal
19.20 In intimpinareg Congresului al 

Xll-lea al partidului.
19,55 La zi in agricultură
19.40 Film artistic : „Locuință tempora

ră". Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor franceze.

21,05 Atelier de creație literar-artistică. 
Creatorii răspund chemării secre
tarului general al partidului

21.35, Telejurnal
PROGRAMUL 2

16,00 o viață pentru o idee
16.30 Muzică populară
16.50 Orizont t^hnico-ștlințific (reluare)
17,15 Refrene lirice
17.30 Blocnotes
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Radar pionieresc
19.40 Capodopere, mari interpret!
20,25 De pretutindeni
20.50 Studia liric ’79
21.35 Telejurnal

• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor î Mircea Basarab. 
Solistă : Ilinca Dumitrescu — 20, 
(sala mică a Palatului) : Laqreați 
ai Festivalului naționâl „Cintarea 
României*4. Ediția a Il-a. Recital 
de pian i Viniciu Moroianu — 18.
• Opera Română : Faust — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia ■—
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgdreanu): 
„Reportaj imaginar despre un fes
tival american de muzică pop**. 
Spectacol susținut de Teatrul de 
comedie Budapesta — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) : Anecdote pro
vinciale —■ 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sînt Tumul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatru] „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30,
(sala Studio) : Elegie pentru Hes- 
perara — 19.
•' Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Haina cu două fețe — 19.30. 
(sala Majestic) : A cincea lebădă
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boema ride, 
cîntă și dansează — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
româna" : Bun venit la Rapsodia
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Clu
bul T. 4) : Sfîrlă năzdrăvanul
— 10.
• Circul București : „Olimpic circ** 
— 19,30.
• Teatrul german din Timișoara 
(in sala Teatrului evreiesc): Spec
tacol muzical „Două cravate** —
19.30.

Rezultate din preliminariile 
campionatului european

Diipă Irlanda — Bulgaria 3—0, Un- 
taria — Finlanda 3—1 și Irlanda de 
Nord — Anglia 1—5 (în care Francis 
Trevor si Woodcoock de la Notting
ham Forest au înscris cite două go
luri). iată alte rezultate din preli
minariile campionatului european de 
fotbal. La Glasgow, echipa Scoției 
n-a putut învinge selectiohata Aus
triei. cu care a terminat la egalita
te : 1—1 (0—1). Au marcat Gemmill 
si. respectiv. Krankl. în jocul dispu
tat la Bruxelles, echipa Belgiei a în
vins cu 2—0 (0—0) reprezentativa
Portugaliei (prin punctele marcate de 
Van Moer (min. 46 și 55). Progra
mată la Koln. partida retur dintre 
echipele R.F. Germania și Tării Ga
lilor a fost net dominată de gazde, 
învingătoare cu scorul de 5—1 (4—0). 
Au marcat Fischer (2). Kaltz. Rum- 
menigge. Foerster și, respectiv. Curtis, 
în sfirșit, la Amsterdam, echipele O- 
landei și Poloniei au terminat ne- 
deris : 1—1 (0—1). Polonezii au des
chis scorul în minutul 38 prin Woj
ciech Rudy, iar gazdele au egalat in

În cîteva rînduri
• în prima zi a competiției inter

naționale masculine de volei „Cupa 
Steaua" ce se desfășoară în sala Flo- 
reasca din Capitală, echipa Steaua a 
întrecut cu 3—2 formația Explorări 
Baia Mare, iar echipa Șimleul Silva- 
niei a dispus cu 3—1 de formația 
Sliven (Bulgaria).

® în semifinalele turneului inter
național de tenis de la Brescia (Ita
lia). jucătorul român Ilie Năstase l-a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 octombrie. In țară : Vreme 
răcoroasă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil. Izolat va 
ploua, iar in zona de munte se va sem
nala și lapoviță și ninsoare. Vtntul va 
sufla slab pină la moderat, cu inten- 

toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, din municipiul Si
ghetu Marmației. strins uniți in jurul 
P.C.R.. vor ‘milita neabătut pentru 
transpunerea în mod exemplar în 
viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate 
de cel de-al Xll-lea Congres.

Toți oamenii muncii din aceste 
străvechi locuri ale Țării de Sus, în 
frunte cu comuniștii — se spune în 
telegrama conferinței orășenești de 
partid Rădăuți — ne exprimăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, totala și entuziasta noas
tră adeziune la propunerea ca dum
neavoastră să fiți reales la cel de-al 
Xll-lea Congres în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, cea mai deplină garan
ție a mersului nostru victorios spre 
culmile civilizației socialiste și co
muniste.

Bxprimind deplina adeziune la pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la Congresul 
al Xll-lea in funcția de secretar ge
neral al partidului, organizația de 
partid din Combinatul siderurgic Hu
nedoara subliniază în telegrama sa : 
Colectivul de făurari ai metalului 
românesc este ferm hotărît să acțio
neze cu dăruire și responsabilitate 
comunistă pentru traducerea in viață 
a hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
Congresul al Xll-lea.

Constituie pentru noi un prilej de 
nemărginită bucurie exprimarea ade
ziunii fierbinți față de propunerea ca 
dumneavoastră să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, se. arată în telegrama organi
zației de partid de la Combinatul 
chimic Făgăraș. Adeziunea fată de 
această propunere își va găsi expre
sie în faptele noastre de muncă.

Conștienți că tot ce s-a făurit în 
acest deceniu de istorie nouă a pa
triei se leagă indisolubil de activita
tea dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
subscriem cu hotărîre, in numele tu
turor comuniștilor din oraș, al celor
lalți oameni ai muncii, la propunerea 
de a fi reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului la cel 
de-al Xll-lea Congres — se arată în 
telegrama conferinței orășenești de 
partid Borșa.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general — se 
menționează in altă telegramă — că 
oamenii muncii din orașul Brad vor 
face totul pentru materializarea pre
vederilor cuprinse în documentele ce 
vor fi adoptate la Congresul al 
Xll-lea al partidului, care vor asi
gura mersul. ferm al țării noastre pe 
drumul societății socialiste multilate
ral dezvoltate, spre comunism.

(Agerpres)

meciurile etapei a Xl-a
Gloria — Politehnica Timișoara : O- 
limpia — Sportul studențesc ; F.C. 
Scomicești — Universitatea Cluj-Na
poca ; C.S. Tîrgoviște — Chimia ; 
F.C.M. Galati — F.C. Argeș ; F.C. 
Baia Mare — Universitatea Craiova. 
Toate meciurile vor începe la ora 
15,00.

minutul 64 prin Stevens. Olandezii au 
aliniat o formație n-au lip
sit cunoscutii int^^^^Hali Krol, 
Jansen. Rep. Van ^^^M|rkhof 
portarul Schrijvers. M^Reastă gru
pă, echipa care se va califica pen
tru sferturile de finală va fi cunos
cută la 21 noiembrie cind. la Leip
zig. va avea loc jocul decisiv din
tre formațiile R.D. Germane și 
Olandei.

★
în preliminariile turneului olimpic 

de fotbal, la Varșovia, selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) echipa Poloniei.

*
La Castellon (Spania), intr-un meci 

pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, selecționatele Spaniei 
si Belgiei au terminat la egalitate : 
1—1 (1—1). în urma acestui rezultat 
ambele echipe au promovat în turul 
următor, unde vor juca alături de 
formația Franței, prima clasată ur- 
mind să obțină calificarea pentru 
turneul final de la Moscova.

învins cu 1—6. 6—2. 6—1 pe Corrado 
Barazzutti, in timp ce Adriano Pa- 
natta l-a eliminat cu 6—2. 6—4 pe 
Sandy Mayer.
• Disputat la Reykjavik, cel de-al 

doilea meci amical dintre selecționa
tele masculine de handbal ale Is- 
landef si Cehoslovaciei s-a încheiat 
la egalitate : 17—17 (6—9). în pri
mul joc. desfășurat în același oraș, 
handbaliștii cehoslovaci au ciștigat cu 
scorul de 17—15.

sificări locale la începutul Intervalului 
în estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 și 12 grade, 
izolat mal coborîte în estul Transilva
niei. Iar maximele intre 10 șl 20 de 
grade, local mai ridicate. în jumătatea 
de nord a țării, pe alocuri, condiții de 
brumă. La București : Vreme răcoroa
să. mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt slab pină la Ino- 
derat. Temperatura ușor variabilă.

A aparut volumul;

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII 
ROMÂNO-GABONEZE ’

Vizita oficială de prietenie a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU, împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, în Republica Gaboneză

9-12 aprilie 1979
EDITURA POLITICA

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Pe baza planului pus de acord. în 

ultima decadă a lunii octombrie a.c. 
urmează să aibă loc la București șe-

O delegație parlamentară zaireză 
a sosit în Capitală

La invitația Marii Adunări Națio
nale, joi a sosit la București o dele
gație parlamentară zaireză. condusă 
de Ileo N’Songo Amba, președintele 
Consiliului Legislativ (Parlamentul) 
al Republicii Zair.

Din delegație fac parte deputății 
Makelele Zingi și Kasende Mavu 
Oleko, precum și Izizaw. Nguya 
Ndila și Nimy, consilieri.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Vasile Vîicu, membru al Consiliului 
de Stat, Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M.A.N., loan Ceterchi, 
președintele Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, de depu- 
tați.

Au fost prezenți Noengo Busu Nyo- 
ka. ambasadorul Republicii Zair ia 
București, și membri ai ambasadei.

în cursul după-amiezii. președintele 
Marii Adunări Naționale a avut o în
trevedere cu parlamentarii zairezi.

în timpul convorbirii a fost expri-

Importante descoperiri arheologice
După cum informează Academia de 

științe sociale si politice, specialiștii 
Institutului de arheologie din Bucu
rești au descoperit anul acesta. în 
peștera din cariera de la Cuciulat 
(intre Jibou și .Dej), pe vaiea Some
șului, picturi rupestre paleolitice, cu 
o vechime de peste 10 000 de ani. A- 
cestea sînt singurele picturi rupestre 
paleolitice descoperite pină acum in 
Europa centrală și de sud-est.

Pină la această importantă desco
perire arheologică, pictura rupestră 
paleolitică era considerată un apanaj 
al Europei vestice (în principal, 
Franța și Spania) ; o descoperire izo
lată de acest gen a mai fost făcută 
în Munții Ural (Peștera Kopovo).

Descoperirea din valea Someșului 
permite astfel o nouă viziune în ceea 
ce privește cultura materială și spi
rituală a Europei de sud-est. Ea do
vedește că teritoriul țării noastre a 
reprezentat leagănul unui centru de 
apariție a unor preocupări de artă, 
cum este pictura parietală, cu o ve
chime de peste 10 000 de ani.

Figurile de animale (un cal și o 
felină) ca și figura umană dih Peș
tera de la Cuciulat sînt concentrate, 
toate. într-o săliță de circa 3 pe 4 m. 
(Din peșteră au mai rămas circa 
1 600 m, aproximativ 700 m din pri
ma parte a ei fiind distrusă de ex
ploatarea calcarului și odată cu ea, 
probabil, și așezarea paleolitică).

Săpăturile arheologice, efectuate in 
anii 1977—1979 de cercetători de la 
Institutul de istorie și arheologie din 
CIuj-Napoca și de la Muzeul de is
torie din Zalău la hotarele satelor 
Moigrad—Jac—Brebi—Ortelec, in a- 
propienea municipiului Zalău, au dus 
la cunoașterea unuia din cele mai

cinema
• Deducțiile colonelului Zorin :
PATRIA — 14.30: 17; 19,30.
• Adio, dar râmin cu tine : SCA
LA — 15; 17,30; 20, CAPITOL — 
15,30; 17,45; 20.
• Piedone Africanul : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.30, LUCEAFĂRUL — 13; 15,30:
18; 20,30, BUCUREȘTI — 11; 16.45;
19.30. FAVORIT — 8,43; 11.30; 14,15; 
17; 19,45
• Nici o dovadă pentru crimă : 
CINEMA STUDIO — 16; 18: 20.
• Mihail, ciine de circ : CINEMA 
STUDIO — 10: 12; 14. MUNCA — 
16: 18; 30.
• Uraganul vine de Ia Navarone : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20,15, 
FEROVIAR — 9: 11,30; 14; 16,30; 19, 
GLORIA — 9: 11.30: 14; 16,30; 19, 
MODERN — 9; 11,30; 14: 16,30: 19.
• Vacanță tragică : CENTRAL — 
15; 17,15; 19,30.
• Frați de cruce 5 VICTORIA — 
15; 17,30: 20.
• Cineva ca tine : FESTIVAL — 
13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 
9.15; 10,30; 11,45; 13; 14.15, Un om 
in loden — 16: 18; 20 : DOINA
• Ultima frontieră a morții : 
TIMPURI NOI — 15; 17,15; 19.30.
• Ora zero : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18: 20,15. MELO
DIA — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 
20.15. FLAMURA — 9: 11,13; 13,30; 
15,45; 18; 20.15,
• Hoțul din Bagdad : GRIV.lTA 
— 9: 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15. 
FLOREASCA — 9; 11: 13; 15,30: 
17,45: 20. 

dința ordinară a Consiliului militar 
al Forțelor Armate Unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

mată satisfacția pentru evoluția po
zitivă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări 
și popoare, subliniindu-se impor
tanța convorbirilor și înțelegerilor' 
convenite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Seko, 
pentru intensificarea cooperării, pe 
multiple planuri, dintre România 
și Zair. întrevederea a prilejuit, 
totodată, un schimb de vederi în 
legătură cu organizarea, activitatea 
și preocupările parlamentelor din 
cele două țări, exprimindu-se dorința 
comună de a amplifica conlucrarea 
in viitor în scopul unei mai bune cu
noașteri, al întăririi legăturilor de pri
etenie dintre cele două popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperării 
internaționale. în acest context a fost 
■relevată necesitatea ca parlamentele 
și parlamentarii să-și intensifice efor
turile pentru soluționarea probleme
lor complexe ale lumii contemporane, 
la realizarea unui climat de pace, 
destindere și securitate in lume.

(Agerpres)

puternice centre militare ale Impe
riului roman, cheia de boltă a apă
rării nord-vestului Daciei si in ace
lași timp unul din marile centre eco
nomice. de o deosebită importantă in 
antichitatea clasică daco-romană — 
marele complex militar și civil ro
man de la Porolissum.

Rezultatele obținute atestă posibi
litatea unor cercetări 'ample, care, 
bazate pe descoperirile de pîrfă acum, 
vor putea să contribuie la rezolvări 
concludente ale unor probleme isto
rice, cum sînt istoria dacilor inâinte 
de cucerirea romană, procesul sim
biozei daco-romane și mai ales pro
cesul continuității după 275 e.n.

Săpăturile au permis precizarea 
mai multor faze succesive de con-. 
strucție și completare. Castrul a fost 
construit în piatră la începutul seco
lului III (poate prin anul 213) în 
cinstea sau cu ocazia vizitei Împăra
tului Caracalla. EI a fost ridicat peste 
un castru mai vechi, apărat de un 
val de pămînt. Resturile scoase la 
lumină oferă criterii de datare pen
tru toate fortificațiile ridicate in a- 
ceastă perioadă nu numai în Dacia, 
ci și în alte provincii ale imperiului. 
Unele porțiuni din zidul de apărare 
arată o reparație mai tirzie. cind au 
fost folosite vechi monumente arhi
tecturale și chiar inscripții. Templele 
dezvelite indică existenta unor faze 
succesive de construcție, faze care se 
succed de la data cuceririi pină tir- 
ziu după data retragerii aureliene. în 
aceeași măsură este important dru
mul imperial, care a fost descoperit 
de la intrarea în orașul antic peste 
terasa sanctuarelor, spre castrul 
mare, dezvelit pe o lungime de cite- 
va sute de metri liniari.

• Jachetele galbene : BUZEȘTI — 
13,45; 18; 20. COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20
• Capcana pentru rață : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, PA
CEA — 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv : 
BUCEGI — 16; 18; 20.
• Nu pot trăi fără lăutari : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : 
FERENTARI — 15.30; 17.30: 19,30.
• O casă sub soarele fierbinte : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Misiunea Capricorn unu : GIU- 
LEȘTI — 9: 11.30; 14: 16.45; 19,30.
• Teatrul cel mare : MIORIȚA — 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Lumea Atlantidei : VOLGA —
9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
ARTA — 9: 11,15; 13,30: 15,45;
18; 20.
• în numele papei rege : AURO
RA — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.13:
• Zbura ți in înaltul cerului : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Omui-păianjcn : TOMIS 9;
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Dacă vel pleca : COSMOS —♦ 
15,50; 17,30; 19,30.
• Fratele călăului : FLACĂRA — 
15,30; 17,45: 20.
• Acolo unde nu zboară pes
cărușii î PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cu miinile curate : LIRA — 16; 
18; 30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație —
19,30. (sala Atelier) : Zoo -r- 19.

Cronica zilei
PrOtOCOl. cadrul Acordului 

comercial și de plăti de lungă du
rată, existent intre România si India, 
joi a fost semnat la București Pro
tocolul de mărfuri pentru anul 1980.

Față de anul precedent, documen
tul prevede o creștere importantă a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. între altele, România va 
exporta in India echipamente pentru 
diverse industrii, tractoare, masini- 
unelte, îngrășăminte chimice, produ
se farmaceutice. La rindul său. India 
va livra țării noastre minereu de 
fier, diverse fero-aliaje, produse in
dustriale. piei, piper, cafea și altele.

Protocolul a fost semnat de Ște
fan Voinov, director în Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, și de Su- 
resh Kumar, secretar general In Mi
nisterul Comerțului. Aprovizionării 
Civile și Cooperației.

La semnare au fost prezenți Ale
xandru Mărgăritescu, prim adjunct 
al ministrului eomertului exterior si 
cooperării economice Internationale, 
și Asok Kumar Ray. ambasadorul 
Indiei la București.

★
în cadrul unei manifestări științi

fice ce a avut loc joi in Capitală a 
fost marcată aniversarea centenarului 
nașterii savantului Rene Jeannel, 
manifestare organizată de Academia 
Republicii Socialiste România și In
stitutul central de biologie.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de acad. Radu Codreanu. Des
pre viata, personalitatea și opera sa
vantului ce a adus o remarcabilă 
contribuție la reconstituirea istoriei 
paleografice a faunelor continentale, 
ca și despre activitatea acestuia în 
cadrul Muzeului național de istorie 
naturală din Paris și Universității 
din Cluj-Napoca au vorbit dr. docent 
Traian Orghidan. prof. Maurice Fon
taine. membru al Institutului Fran
ței. dr. Gheorghe Racoviță, Ionel 
Tăbăcaru și Valeriu Pușcariu.

, * JIn cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea.de-a 35-a aniversare a Zilei 
armatei. Ia Biblioteca centrală a Mi
nisterului Apărării Naționale s-a 
deschis, joi. expoziția de carte „De 
strajă României socialiste". Expozi
ția cuprinde operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate con
cepției românești privind apărarea 
patriei, a suveranității și indepen
dentei naționale, lucrări înfâtisind 
participarea armatei române la insu
recția din august 1944 și îa războiul 
antifascist, precum si volume de 
proză și poezie dedicate ostașului 
armatei noastre de astăzi — străjui- 
tor devotat al realizărilor poporului 
român, al viitorului comunist al 
României socialiste.

★
Pianista Svetlana Bodiul din R.S.S. 

Moldovenească a susținut joi seara, 
Ia Iași, un recital de pian.

Recitalul, care a cuprins citeva din 
cele mai reprezentative partituri pia
nistice din creația lui Johann Sebas
tian Bach, s-a bucurat de succes.

(Agerpres)

t V

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis președin
telui Guvernului Republicii Socialis
te Cehoslovace, Lubomir Strougal, o 
telegramă de felicitare cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a zilei de 
naștere, prin care ii transmite un 
cald salut tovărășesc și cele mai

Seminarul internațional studențesc „Rolul și contribuția 
studenților la lichidarea
Joi au continuat în Capitală lu

crările seminarului international stu
dențesc organizat de Consiliul Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, cu tema : „Rolul 
și contribuția studenților la lichidarea 
fenomenului subdezvoltării", la care 
participă reprezentanți a 37 de orga
nizații studențești din țări socialiste, 
țări in curs de dezvoltare, ai unor 
mișcări de eliberare națională, tari 
capitaliste dezvoltate și organizații 
regionale și internaționale.

Cu deosebit interes și vie satisfac
ție. participanții au primit Mesajul 
transmis de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Ideile generoase și caldele în
demnuri cuprinse ■ in acest mesaj 
constituie o nouă expresie a înaltei

încheierea lucrărilor celei de-a XVI-a Consfătuiri 
a conducerilor de uniuni de scriitori din țări socialiste

La București s-au încheiat, joi. lu
crările celei de-a XVI-a Consfătuiri 
a conducerilor de uniuni de scriitori 
din țări socialiste, la care au partici
pat delegați din Bulgaria. Cehoslova
cia. Cuba. R. D. Germană. Mongolia. 
Polonia. România. Ungaria, U.R.S.S. 
și R. S. Vietnam.

Rapoartele prezentate s-au referit 
in principal Ia rolul literaturii în for
marea conștiinței socialiste, la pre
ocupările uniunilor de scriitori în di
recția promovării și dezvoltării lite
raturii pentru copii și tineret. La as
pecte semnificative ale activității 
uniunilor participante in perioada 
care a trecut de La precedenta reu
niune.

în cursul ședinței finale a fost a- 
doptat un apel către scriitorii din Eu-

Din viața partidelor progresiste, 
democratice din noile state 

independente
PARTIDUL SOCIALIST REVOLUȚIONAR SOMALEZ: 

Opțiuni și obiective pe caiea 
dezvoltării independente a țării

Poporul somalez se pregătește si sărbătorească un important eveni
ment politic : cea de-a l(>-a aniversare a revoluției din 21 octombrie 7963, 
care a marcat o etapă nouă in înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate, 
progres și bunăstare. Una din primele măsuri întreprinse după Instau
rarea noului regim a reprezentat-o naționalizarea principalelor ramuri 
ale economiei, urmată de elaborarea unui program de dezvoltare a indus
triei, pe baza valorificării resurselor naționale, concomitent Cu extinderea 

la cooperativizarea agriculturii.suprafețelor cultivate și trecerea 
După o perioadă de tranziție. în 

care puterea a fost exercitată de 
militari, la 1 iulie 1976 a fost creat 
Partidul Socialist Revoluționar So
malez (P.S.R.S.), partid unic in tară, 
care, după cum sublinia președintele 
Mohamed Siad Barre, este „un partid 
revoluționar de avangardă, se bazea
ză pe ideologia socialismului știin
țific și folosește experiența interna
țională a construcției socialiste". în. 
Programul partidului se arată că 
„alegerea căii socialiste nu este un 
act spontan și nici imitativ. Socialis
mul științific are legile sale obiec
tive. Condiția este, aplicarea în con
formitate cu condițiile specifice ale 
fiecărei țări".

Programul a definit sarcinile parti
dului in domeniile politic, economic, 
social și al politicii externe. Pe plan 
politic, partidul își asumă răspun
derea de a crea o societate bazată pe 
dreptate socială, egalitate, unitate si 
progres ; de a apăra interesele po
porului somalez, în primul rînd g'e 
clasei muncitoare și forțelor progre
siste ; de a mobiliza, stimula și educa 
masele muncitoare in spiritul ideilor 
socialismului ; de a construi o temelie 
puternică democrației socialiste : de 
a aplica legile obiective generale ale 
socialismului la condițiile concrete 
din Somalia.

în domeniul economic, P.S.R.S. și-a 
prepus să acționeze pentru îndepli
nirea următoarelor obiective : con
struirea unei solide baze tehnico- 
materiale, care să permită eliminarea 
înapoierii economice și edificarea 
treptată a societății socialiste ; ela
borarea unui plan realist pentru dez-

A apărut: ff
La rubrica „Proiectele de docu

mente ale Congresului al XH-lea in 
dezbaterea comuniștilor, a întregului 
popor" sînt înserate articolele : „Am
ple perspective de progres social- 
economic al tuturor județelor" de 
Ion Tulpan ; „Dezvoltarea in profil 
teritorial și calitatea vieții" de Fer
dinand Nagy ; „Conducerea socie
tății și tehnologia" de Mihai Drăgă- 
nescu ; „Realități și exigențe in gos
podărirea resurselor materiale și bă
nești" de Radu Ciurileanu : „Compe
tență, creativitate și personalitate in 
cercetare" de Hie Barbu; „Perfecțio- 

bune urări de sănătate, fericire si 
noi succese în activitatea consacrată 
Înfloririi și prosperității patriei sale, 
dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre guver
nele celor două țări, dintre România 
și Cehoslovacia. în interesul po
poarelor român și cehoslovac.

fenomenului subdezvoltării* 4
prețuiri pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă rolului si contri
buției tinerei generații universitare 
în solutionarea marilor probleme 
ale lumii contemporane, pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării, 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale. pentru instaurarea 
unor raporturi noi in viata interna
țională. pentru pace, securitate și 
progres social, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

tn continuarea seminarului au fost 
dezbătute probleme privind demo
cratizarea invățămîntului. contribuția 
școlii superioare la formarea Cadre
lor naționale în concordantă cu ce
rințele fundamentale ale progresului 
economic și social al țărilor in curs 
de dezvoltare.

Lucrările seminarului continuă.

rona și din lumea întreagă pentru 
pace si înțelegere intre popoare.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vintul președintele Uniunii scriitori
lor din Republica Socialistă Româ
nia. George Macovescu. care a rele
vat rezultatele bune cu care s-a în
cheiat consfătuirea, spiritul construc
tiv, prietenesc ce a caracterizat des
fășurarea dezbaterilor. Apreciind ca 
deosebit de fructuos acest schimb de 
informații si de experiență, vorbito
rul a arătat că întreaga desfășurare 
a lucrărilor a constituit o elocventă 
expresie a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre oamenii de litere 
din țările participante, a dorinței lor 
de a contribui prin mijloace specifice 
la edificarea unui climat de pace și 
înțelegere intre popoare. (Agerpres)

voltarea economiei ; îmbunătățirea 
condițiilor de viată ale Întregului 
popor și. in special, ale nomazilor, 
care trăiesc in condiții dificile : creș
terea randamentului agriculturii : ex
tinderea și întărirea capacității pro
ductive a sectorului public din in
dustrie ; încurajarea investițiilor de 
capital străin și național în economie, 
in limite care să nu afecteze planul 
național și dezvoltarea socialistă a 
țării.

în sfera socială, partidul și-a pro
pus să acționeze pentru introducerea 
unui sistem de asigurări sociale ; 
pentru ameliorarea asistenței medi
cale ; pentru dezvoltarea invătămin- 
tului primar obligatoriu : extinderea 
învățămintului secundar, profesional 
și universitar ; armonizarea progra
melor de invățămint eu nevoile dez
voltării economiei ; dezvoltarea artei 
ți culturii naționale.

în domeniul politicii externe. 
P.S.R.S. arată că va duce mai de
parte lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialfsmu- 
lui și Yasismului : va apăra pacea și 
principiile coexistenței pașnice intre 
state cu sisteme social-politice dife
rite ; va sprijini mișcările de elibe
rare națională și lupta popoarelor 
africane pentru realizarea indepen
denței depline : va acționa pentru 
cooperarea prietenească dintre țările 
africane și pentru solutionarea con
flictelor dintre ele în mod pașnic, 
prin înțelegere prietenească ; va pro
mova și întări relațiile de prietenie 
și cooperare cu țările socialiste, cu 
partidele și organizațiile politice w 
sociale din aceste țări.

Era socialistă" nr. 20/1979
narea relațiilor interumane" (dezba
tere) : „Calitatea cărții de educație 
științifică a tineretului" de Tudor 
Opri?.

în continuare sînt publicate arti
colele : „Răscoala țăranilor de la 
1888“ de Damian Hurezeanu (la ru
brica „Pagini de istorie") : „Roiul 
științei și tehnologiei in dezvoltarea 
societății noastre socialiste" de Mihai 
Mazanet („Consultații") : „Direcții 
fundamentale ale modernizării socia
liste a Chinei" de Ye Jianying („Din 
țările socialiste").

• O IMPORTANTĂ 
REALIZARE ȘTIINȚIFICĂ. 
Un grup de cercetători de la U- 
niversitatea statului american 
New Mexico au detectat, pentru 
prima dată, particule de antima- 
terie în spațiul cosmic — a a- 
nuntat N.A.S.A. Utilizind un ba
lon sferic înalt de 60 de etaje, 
ridicat la altitudinea de 36 000 m, 
experții au fost in măsură să 
descopere 29 asemenea particu
le. izolate cu ajutorul unui mag
net superconductor de 136 kg. 
Experiența a avut loc la 21 
iulie. Pină acum, cercetătorii nu 
reușiseră niciodată să descopere 
existenta antimateriei in afara 
laboratorului.

• ANESTEZIE ELEC
TRICĂ. în loc de injecții sau 

pilule, stomatologii chinezi din 
orașul Changs recurg la un pro
cedeu inedit de anesteziere in 
cazul lucrărilor dentare dure
roase, și anume la slabe șocuri 
electrice. Pe ambele mîini, cit și 
pe lobul unei urechi sint aplicați 
magneți cu ajutorul cărora se 
dirijează curentul electric în 
corpul pacientului. Această ori
ginală metodă, concepută ca o 
alternativă la acupunctura, eli
mină unele neajunsuri ale anes
teziei obișnuite, ca de pildă re
acțiile alergice.' și diminuează 
totodată pierderile de singe.

• „ANTIȚIGARA".
mătorii de țigări ușoare sau cu 
filtru sint mai puțin expuși can
cerului la plămîni decit cei care 
fumează țigări tari —, constată 
un recent studiu întreprins de 
Societatea americană de luptă

împotriva cancerului. Prin com
pararea unor probe de țesuturi

pulmonare ale unor fumători în
vederați (două pachete pe zi), 
decedați între 1955 și 1960, cind 
țigările cu filtru erau relativ 
puțin răspîndite. cu ale altora, 
decedați intre 1970 și 1977. a re
zultat că forme incipiente de 
cancer erau mult mai numeroa
se in cazul primei categorii. De
sigur, specialiștii consideră că 
renunțarea completă la țigări 
este cea mai bună metodă de 
prevenire a cancerului. Totuși, 
pentru cei care nu reușesc să se 
lase de fumat. Societatea daneză 
de luptă împotriva cancerului a . 
pus la punct o „antitigară" : 
perfect asemănătoare cu cele 
clasice, asemenea țigări, prezen
tate — pentru a întreține iluzia !

— in pachete care nu se deose
besc cu nimic de cele obișnuite 
(v. foto), au gust mentolat și 
conțin doar substanțe de „um
plutură". nenocive.

• AUTOMOBIL ELEC
TRIC COMPETITIV?
Passadena (S.U.A.) a fost pre
zentat un nou tip de automobil 
electric, dotat cu 18 baterii și un 
minicomputer despre care se a- 
firmă că ar fi competitiv, în ce 
privește eficiența și prețul de 
cost, cu automobilele clasice. 
Bateriile — și ele de un tip nou
— asigură o cantitate de energie 
cu 30 ja sută mai mare decit ba

teriile standard. Automobilul 
poate dezvolta o viteză maximă 
de 65 mile (1 milă ~ 1,5 km) pe 
oră și o autonomie de 120 mile. 
Reincărcarea bateriilor se face 
la orice priză standard de cu
rent electric și durează circa 8 
ore.

• AVANTAJELE MO
TORETEI. La Paris' s-a des
fășurat recent tradiționalul salon 
al bicicletei și motoretei. Cu a- 
cest prilej s-a pus în evidentă 
popularitatea pe care o cunoaș
te în prezent intr-un șir de țări 
ale lumii motoreta, ca urmare a 
penuriei de țiței. S-a relevat că 
motoretele reprezintă cel mai 
economicos mijloc de transport, 
ele necesitînd doar 15 grame e- 
chivalent petrol pentru fiecare 
om/kilometru. în timp ce me

troul necesită 20—30 gr„ iar au
tomobilul — 60—70 gr. în plus, 
motoretele contribuie la securi
tatea sporită a circulației (in 
comparație cu motocicletele, nu
mărul accidentelor produse de 
acest mijloc de locomoție este 
de 10 ori mai mic). Vedeta salo
nului a fost un nou tip de moto
retă Ț.U.B. (transport urban de 
bază), produs de o firmă fran
ceză și care îmbină greutatea 
redusă (34 kg) cu o mare stabi
litate și manevrabilitate ; un 
sistem de tranșmisie inedit per
mite recuperarea a circa 60 la 
sută din energia pierdută în ca
zul sistemelor clasice de trans
misie.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA HEPATITEI ? Una 
temele centrale dezbătute tn ca

drul reuniunii europene a medi
cilor specializați in boli hepati
ce, recent desfășurată la Diissel- 
dorf. in R.F. Germania, a fost 
hepatita care, cum s-a precizat, 
afectează doar in tara gazdă a 
întilnirii 100 000 persoane anual, 
A fost din nou evidențiată cu a- 
cest prilej influenta- nocivă a 
alcoolului asupra sănătății. în 
general, și asupra ficatului, in 
mod special : consumul acestuia 
tn condițiile administrării con
comitente a unor medicamente 
favorizează apariția hepatitei. 
Printre noutățile prezentate în 
acest cadru, este si realizarea 
unui grup de medici vest-ger
mani care au identificat si izolat 
viruși ai hepatitei, aceasta des- 
chizind calea obținerii unui 
vaccin împotriva acestei grave 
maladii.



DEZBATERILE SESIUNII O. N. U.
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NAȚIUNILE UNITE 18. — Trimisul special al Agerpres, Nicolae Chilie, 
transmite : In Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale 
au început dezbaterile asupra raportului Comitetului special privind întă
rirea eficacității principiului nefolosirii forței în relațiile internaționale.

con- 
s-au 

de 
res-

În intervenția șa, reprezentantul 
român s-a referit la faptul că Româ
nia a sprijinit incă de la început 
ideea ca rezultatele discuțiilor și ne
gocierilor din cadrul O.N.U. pe 
această temă să îmbrace forma unui 
tratat universal cu privire la nefo
losirea forței sau amenințării eu for
ța in relațiile internaționale. Delega
ția română consideră că diversele 
idei și propuneri în legătură cu 
ținutul viitorului tratat, care 
adăugat proiectului prezentat 
Uniunea Sovietică, conferă ideii 
pective contururi mai precise.

Prezentînd propunerile guvernului 
român in legătură cu conținutul vii
torului 
noastre 
trebui 
dă garanțiile 
ril în viață 
curgerii 
o normă 
se poate 
dreptului 
și colectivă, in conformitate cu Carta 
O.N.U. Din acest instrument inter
național va trebui să rezulte angaja
mentul ferm al tuturor statelor de a 
nu recurge in nici un caz. in nici 
o împrejurare Ia amenințarea cu for
ța sau folosirea forței, că nu vor in
terveni sub nici o formă în treburile 
interne ale altor state, acceptind că 
nici un motiv nu poate justifica inge
rințele sau intervențiile străine, aju
torul militar acordat unor grupuri 
care se ridică împotriva propriului 
guvern, acționînd cu forța pentru 
răsturnarea administrației naționale 
legal constituite și recunoscute ca 
atare pe plan internațional. Printre 
propunerile formulate de România 
— a adăugat vorbitorul — figurează, 
de asemenea, enumerarea nelimita
tivă a unor elemente de manifestare

tării 
acesta va 
să inclu- 
transpune-

tratat, reprezentantul 
a arătat că 

să reafirme și 
necesare 

a principiului nere- 
Ia forță, care constituie 
imperativă de la care nu 

deroga decit in exercitarea 
la autoapărare individuală

a amenințării cu forța sau folosirii 
forței, care să fie incriminate prin 
tratat Avind in vedere, raportul strîns 
care există intre nerecurgerea la 
forță și problema dezarmării, printre 
propunerile României figurează în
scrierea in tratat a obligației statelor 
de a continua să depună eforturi 
pentru adoptarea unor măsuri con
crete de dezarmare, obligația statelor 
posesoare de arme nucleare de a nu 
folosi aceste arme sau a amenința 
cu folosirea lor împotriva statelor 
care nu posedă asemenea arme și 
angajamentul statelor deținătoare de 
arme nucleare de a nu folosi pri
mele, unul împotriva altora, aseme
nea arme.

Avînd în vedere legătura dintre 
principiul nefolosirii forței și princi
piul reglementării pe cale pașnică a 
diferendelor dintre state, România se 
pronunță pentru includerea in tra
tatul privind nefolosirea forței a 
obligației tifturor statelor de a solu
ționa diferendele dintre ele prin mij
loace exclusiv pașnice. Totodată, re
prezentantul român a subliniat ne
cesitatea includerii intr-un document 
internațional de sine stătător a ele
mentelor sale constitutive, a proce
durilor și mecanismelor de reglemen
tare pașnică, in concordantă cu ce
rințele actuale și de perspectivă ale 
vieții internaționale. Inițiativa Româ
niei dc a înscrie pe agenda actualei 
sesiuni a punctului intitulat „Regle
mentarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor dintre state" — a spus in 
încheiere vorbitorul — are în vedere 
tocmai urgentarea procesului de ela
borare a unor instrumente juridice 
internaționale, care să conducă la fi
nalizarea unor propuneri și idei de 
mare importanță și actualitate pentru 
bunul mers âl raporturilor dintre 
state.

MOSCOVA ORIENTUL MIJLOCIU
Comunicat

sovieto-sirian
La 

co-

— La 18 
președin- 
România,

TRIPOLI 18 (Agerpres). 
octombrie, la Tripoli, intre 
tele Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și colo
nelul Moammer El Geddafi a avut 
loc' un schimb de mesaje personale 
în probleme ale relațiilor bilaterale 
dintre poporul român și poporul arab 
libian, precum și în alte probleme de 
interes comun.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
colonelul Moammer El Geddafi a 
rugat pe tovarășul Vasile Pungan, 
trimisul special al președintelui Re
publicii Socialiste România, să trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un 
salut călduros de stimă și prețuire,

sănătate și fericire personală. îm
preună cu cele mai sincere urări de 
prosperitate și înflorire pentru na
țiunea română.

Cu acesț prilej a. fost exprimată 
dorința comună de a se acționa, in 
continuare, pentru extinderea și con
solidarea bunelor relații existente in
tre Republica Socialistă România și 
Jamahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă, în conformitate cu indi
cațiile și înțelegerile stabilite în ca
drul convorbirilor la nivel înalt, de 
Ja i Benghazi, din aprilie a.c.. dintre 
tovarășul Nico-lae Ceaușescu și colo
nelul Moammer . El Geddafi.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
plină înțelegere

Manifestări consacrate 
Zilei Armatei 

Republicii Socialiste 
Romania

ggg|AGEI\ITIILE DE PRESĂ
pe scurt

„./.Mi

FRAGA 18 (Agerpres). — In zilele 
de 16 și 17 octombrie, la Praga. a 
avut loc o întîlnire consultativă a 
reprezentanților parlamentelor din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă. Polonia, România. Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Delegația română 
a fost condusă de tovarășul 
Giosan, președintele Marii 
Naționale.

Participanții Ia intilnire au 
un schimb de opinii cu privire, la 
evoluția relațiilor internaționale și. 
in special, asupra contribuțiilor par
lamentelor la întărirea 
cooperării în Europa, 
militare și dezarmării, 
problemele adincirii. în 
colaborării interparlamentare. Parti
cipanții la întîlnire au salutat înche
ierea acordului sovieto-american cu

BELGRAD

reciprocă.
de-

unele tari socialiste
1

limitarea armelor strate-

Nicolae 
Adunări

efectuat

securității și 
â destinderii 
precum și in 
continuare, a

privire la
gice (SALT-II). .Evidențiindu-se ne
cesitatea transpunerii in viață a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, ca un tot unitar, participanții 
s-au pronunțat pentru buna pregătire 
a reuniunii de la Madrid din 1980. 
S-a relevat contribuția pe care o 
poate aduce in acest sens cea de-a 
IV-a Conferință interparlamentară 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

Au fost adoptate un apel adresat 
parlamentelor din țările membre ale 
N.A.T.O.. precum și un apel către 
parlamentele tuturor țărilor lumii, 
care cheamă la intensificarea activi
tății forurilor legislative și membri
lor acestora in direcția cursului spre 
destindere, a consolidării păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

Lucrările Plenarei C.C. al U.C.I,

PRAGA. — Cu ocazia celei de-a 
35-a aniversări a Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România, colonel 
Voicu Țugurel, atașatul militar al 
țării noastre la Praga, a depus co
roane de flori la Monumentul eroi
lor români căzuți in luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei- de la Cimi
tirul central din Zvolen. Au depus, 
de asemenea, coroane de flori repre
zentanți ai organelor de 
stat locale.

Ceremonii similare au 
zate și la monumentele ___ __  __
mâni din orașele Lucenec și Piestany.

partid și de

fost organi- 
ostașilor ro-

PHENIAN. — Atașatul aero si na
val al țării noastre la Phenian, -colo
nelul Constantin Anghel, s-a intîlnit 
cu cadre și elevi de la școala revo
luționară „Manghionde". Participan- 
ților la intilnire le-au fost prezen
tate o fotoexpoziție. și filme docu
mentare înfătișind aspecte ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei și momente din activitatea mili
tarilor armatei noastre.

LISABONA. — Atașatul militar 
aero și naval român la Lisabona, 
cblonel Victor Grigoraș, a oferit o 
gală de filme. In saloanele amba
sadei a fost organizată, de aseme
nea. o expoziție de fotografii'cu te
matică militară. Au fost prezenți. ge
neralii Lemos Ferreira, membru al 
Consiliului Revoluției, comandantul 
forțelor aeriene, și Passos Esmeriz, 
comandantul general al Gărzii Na
ționale Republicane. Manuel Duarte, 
prefectul Lisabonfei-,

ROMA. — La Muzeul militar din 
Rovereto (Italia) a fost inaugurată o 
sală consacrată României, care infă- 

intermediul exponate- 
uniforme,

O EXPOZIȚIE DE ARTĂ DECORATIVĂ ROMÂNEASCĂ S-A DESCHISEI

LA SOFIA. Organizată sub auspiciile Comitetului pentru Cultură și 
I Uniunii artiștilor plastici din R.P. Bulgaria, expoziția cuprinde lucrări 
1 reprezentative aparținînd unor cunoscuți artiști plastici români, consti- 
i tuind o nouă manifestare a bunelor relații pe târîmul culturii și artei 
|'« dintre România și Bulgaria. La inaugurare au participat Maria Zaharieva, 

adjunct al ministrului afacerilor externe, Pavel Gisarev, vicepreședinte 
I al Comitetului

tilor plastici.
pentru Cultură, Svetlin Rusev, președintele Uniunii artiș-

. ȘEDINȚELE 
PERMANENTE

I cent a avut loc
nia, ședința a 80-a a Comisiei per- 

I: manente C.A.E.R. pentru construc
ții de mașini.' Comisia a examinat, 
intre altele, o serie de proiecte de 

, convenții multilaterale și propuneri 
de completare a convențiilor de 

I specializare și cooperare in produc
ție, încheiate anterior, în domeniul 

I construcțiilor de mașini.
I La Ulan Bator s-au desfășurat lu

crările ședinței a 33-a a Comisiei
I permanente C.A.E.R. pentru îndus- 
I tria ușoară. Comisia a examinat 

probleme legate de înfăptuirea Pro-
I gramului special de colaborare pe 

termen lung in domeniul mărfuri-
I lor industriale de larg consum și a 

adoptat măsuri pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor ședinței a

I XXXIII-a a Sesiunii C.A.E.R. Tot
odată. a fost adoptat planul de lu
cru al comisiei pe anii 1980—1981.

UNOR COMISII 
ALE C.A.E.R. Re

ia Poznan, in Polo-

PREMII ACORDATE UNOR TI
NERI ARTIȘTI ROMANI. La cea 
de-a. XXVI-a ediție a prestigiosului 
concurs internațional dei vioară 
„Niccolo Paganini", care a avut loc, 
recent, în Italia, la Genova, tinărul 
violonist român Florin Paul a re
purtat un succes deosebit obținind 
premiul I. La concursul internațio
nal de muzică de la Miinchen, ti
nărul instrumentist Marc Dorin, 
student la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu", a obținut Premiul 
special al juriului.

SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI FI
NANCIARA A BELGIEI continuă 
să rămină dificilă — a "declarat în 
parlamentul țării primul ministru 
Wilfried Martens. El a apreciat că 
situația este complicată și mai mult 
de criza energetică și de accelera
rea inflației în țările Europei occi
dentale. In prezent, in țară sint în
registrați oficial aproximativ 300 000 
de șomeri.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Moscova a fost dat publicității 
municatul cu privire la vizita ofici
ală de prietenie in U.R.S.S. a lui Ha
fez Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene. secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist. Păr
țile. aii constatat cu satisfacție dez
voltarea colaborării multilaterale so- 
vieto-siriene și au convenit asupra 
extinderii lor in continuare, precum 
și asupra acordării de către U.R.S.S. 
a unui ajutor Siriei in întărirea ca
pacității ei de apărare.

Reafirmindu-și pozițiile în proble- 
rpele legate de situația din Orientul 
Mijlociu, părțile și-au exprimat ho- 
tărirea de a continua să luptb pen
tru o reglementare echitabila și atot
cuprinzătoare a situației din zonă.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— In vederea lansării unui program 
de acțiune vizind stabilizarea situa
ției din sudul Libanului, secretarul 
general âl O.N.U., Kurt Waldheim, și 
oficialitățile Militare ale Națiunilor 
Unite din zona Orientului Mijlociu 
au inițiat o serie de contacte explo
ratorii cu părțile implicate — a anun
țat un purtător de cuv’înt al O.N.U. 
Principalul obiectiv al acestor efor
turi il constituie reinstaurarea su
veranității și autorității guvernului 
libanez in sudul tării.

BELGRAD 18 (Agerpres). — La 
Belgrad — informează agenția Tan- 
iug — s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 8-a Plenare a C.C. al U.C.I.

Din Împuternicirea președintelui 
Tito. ședința a fost deschisă de Bran
ko Mikulici, însărcinat să prezideze 
ședințele Prezidiului C.C. al U.C.I. 
Au fost trasate direcțiile activității 
nemijlocite pe plan politico-ideolo
gic și organizatoric pentru infăptui-

rea rolului conducător al U.C.I. în 
societate.

Expunerea 
temă a fost 
Mikulici.

Pe-ordinea 
aflat și examinarea Raportului Pre
zidiului C.C. al U.C.I. cu privire la 
activitatea desfășurată in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
XI-lea al U.C.I.

introductivă pe această 
prezentată de Branko

de zi a plenarei s-a

țișează. prin 
lor — fotografii, medalii, 
arme — momente din istoria si' 
lupta poporului și a armatei române 
de-a lungul veacurilor pentru liber
tate și independență.

La festivitate au participat perso
nalități ale vieții politice, culturale și 
militare regionale și locale, parla
mentari. Colonelul VlctPr Negulescu, 
atașatul militar aero și naval român 
in Italia, a relevat semnificația celei 
de-â 35-a aniversări a Zilei Arma
tei Republicii Socialiste România 

(Agerpres)

PROBLEMA RHODESIANĂ. în capitala Tanzaniei s-a încheiat reuniu
nea șefilor de stat ai celor cinci țări africane din prima linie — Angola, 
Botswana. Mozambic, Tanzania și Zambia. A fost adoptată o Declarație co
mună in care se precizează că reuniunea de la Londra in problema rhode- 
siană este a tuturor părților interesate și că o soluție acceptabilă nu poate 
fi realizată fără participarea Frontului Patriotic. Pe de altă parte, la Confe
rința de la Londra, șeful delegației britanice a anunțat, in cadrul intilnirii 
separate eu delegația regimului de la Salisbury, noi propuneri în baza 
cărora Marea Britanie va prelua direct sarcina administrării Rho- 
desiei in perioada de tranziție. EI s-a intilnit joi cu conducătorii Fron
tului Patriotic Zimbabwe, Joshua Nkomo și Robert Mugabe.

O ADUNARE POPULARĂ a fost 
organizată în orașul Lezha din 
R.P.S. Albania cu prilejul încheierii 
lucrărilor de reconstrucție a clădi
rilor distruse la cutremurul din 15 
aprilie a.c. La adunare a luat parte 
Enver Hodja, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania.

Cu 77VOT ÎN SENATUL S.ILA.
voturi pentru și 18 contra. Senatul 
american a aprobat proiectul de 
lege ce permite președintelui Jimmy 
Carter să decidă raționalizarea con
sumului de benzină in S.U.A., in 
caz de necesitate.

Comitetul Consiliului de Securita
te însărcinat cu investigarea situației 
din teritoriile arabe ocupate de Israel 
a dat publicității un comunicat in 
care dezaprobă recenta decizie a gu
vernului israelian de a extinde im
plantările in aceste teritorii. „Comi
tetul — se arată in document — își 
exprimă decepția și profunda neli
niște provocate de această hotărîre, 
care sfidează in mod flagrant rezo
luțiile în ’’materie ale Consiliului de 
Securitate, ca și opinia publică mon
dială".

Plenara C.C. al P.C. din Japonia
Convocarea Congresului partidului pentru 15 ianuarie 1980 
K. Miyamoto despre succesul electoral al comuniștilor niponi 

tarea în parlament. EI a evidențiat 
necesitatea luptei pehtru unitatea 
forțelor progresiste din tară, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viată 
ale oamenilor muncii niponi, pentru 
pace și democrație.

Plenara a aprobat rezoluția intitu
lată „Rezultatele alegerilor generale 
și sarcinile partidului", raportul Pre
zidiului C.C. „Rezultatele si învăță
mintele luptei electorale și sarcinile 
legate de viitoarele alegeri pentru 
camera superioară a parlamentului", 
precum și alte documente.

•

TOKIO 18 (Agerpres). — La To
kio au luat sfîrșit lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidului 

■ Compnist din Japonia. Plenara a ho- 
tărit să convoace cel de-al XV-lea 
Congres al partidului pentru 15 ia
nuarie 1980.

Luind cuviritul in cadrul lucrărilor 
plenarei. Kenji Miyamoto, președin
tele Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia. a subliniat importanta succe
sului dobindit de comuniștii japonezi 
în recentele alegeri parlamentare, in 
urma cărora partidul comunist și-a 
sporit de, peste două ori reprezen-

Vizita în Franța 
a premierului 

Consiliului de Stat
al R. P. Chineze
PARIS 18 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția China Nouă, la 
Paris a avut loc joi o nouă rundă 
de convorbiri intre președintele 
Franței. Valery Giscard d’Estaing. și 
Hua Guo-feng, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze. La con
vorbiri au participat Jean Francois 
Poncet. ministrul francez al afacerilor 
externe, iar din partea chineză Yu 
Qiuli, vicepremier al Consiliului de 
Stat, și Huang Hua, ministrul aface
rilor externe.

MANEVRE MILITARE AMERICANE ÎN MAREA CARAIBILOR.
I Aproximativ 1 800 de pușcași marini nord-americani au început debarcarea 
1 la baza S.U.A. de la Guantanamo — enclavă americană pe teritoriul cu

banez — in cadrul unei demonstrații de forță a Statelor Unite in regiunea 
Mării Caraibilor — relevă agenția U.P.I. Potrivit agențiilor internaționale 

| de presă, debarcarea se desfășoară fără incidente. Pușcașii marini nord- 
americani vor rămine la Guantanamo timp de o lună și vor participa la 

I manevre pe pâmintul Cubei.

Situația din Salvador
• După anunțarea „programului de urgență” 
guvernămînî o Larg evantai al forțelor de opoziție — 

adeziune condiționată la proteste armate
SAN SALVADOR 18 (Agerpres)': — 

După anunțarea „Programului de 
urgență", care cuprinde o serie de 
măsuri vizind normalizarea vieții so- 
cial-politice și economice interne. 
Junta de guvernămiiit din Salvador 
a decretat amnistia generală pentru 
toti deținuții politici. Totodată, ea a 
anunțat cooptarea în acest organism 
a noi membri civili.

Recrudescența grupărilor neofasciste - in numele unei false lil^tăți
Presa occidentală publică în ultimul timp tot mai des relatări in le

gătură cu un fenomen care, prin proporțiile sale, stirnește îngrijorarea 
legitimă a opiniei publice: recrudescența ideologiei fascismului care a 
provocat omenirii asemenea jertfe uriașe, proliferarea grupărilor neofas
ciste. Demonstrații de stradă, atacuri armate asupra unor instituții, răpiri, 
asasinate cărora le cad victimă persoane cu vederi progresiste — aces
tea sint „isprăvile" bandelor ce nu ezită să îmbrace uniformele cu 
zvastică.

Este semnificativ că intensificarea activității elementelor neonaziste 
are loc pe fundalul persistenței crizei economice. Șomajul ce afectează 
cu predilecție tineretul, debusolăriie produse in anumite categorii ale 
păturilor mijlocii ale populației, stările de degradare morală devin un 
teren prielnic pentru inocularea și răspindirea teoriilor neonaziste, care 
propagă ura, violenta, rasismul.

DESIGUR, ATUNCI CÎND NEOFASCIȘTII „ÎNTREC LIMITA", AUTO
RITĂȚILE DIN TARILE RESPECTIVE IAU UNELE MASURI DE „PO
TOLIRE" A PREA ZELOȘILOR URMAȘI AI LUI HITLER ȘI MUSSOLINI. 
DAR. POTRIVIT ÎNSEȘI APRECIERILOR PRESEI OCCIDENTALE. ACES
TE MASURI SÎNT ÎNCĂ FIRAVE, ELE NU AU DUS LA CURMAREA DIN 
RĂDĂCINĂ A RÂULUI, AȘA CUM RECLAMA*  ENERGIC OPINIA PU
BLICA DE PRETUTINDENI. DAR GRUPĂRILE NEOFASCISTE. PREVA- 
LINDU-SE ÎN CONTINUARE DE ASERȚIUNILE DESPRE DREPTURILE 
Șl LIBERTĂȚILE CETĂȚENEȘTI, DREPTURI CARE — DUPĂ CUM SE 
VEDE — SÎNT FOLOSITE TOCMAI PENTRU SUBMINAREA INSTITU
ȚIILOR DEMOCRATICE. PENTRU COMITEREA DE CRIME ÎMPOTRIVA 
POPOARELOR ȘI DE ATENTATE LA CAUZA LIBERTĂȚII, ÎSI DES
FĂȘOARĂ MAI DEPARTE ACTIVITATEA NEFASTĂ.

„Frontul de acțiune national
socialist". întemeiat de ’ unul din 
acuzați, Michael Kiihnen, avea scopul 
de a camufla reînvierea- fostului 
partid nazist N.S.D.A.P.. interzis prin 
lege, și era menit să coordo
neze activitatea grupărilor conspira
tive. teroriste, organizate dună criterii 
militare. Lozinca lor nu lăsa nici cea 
mai mică îndoială asupra înrudirii 
directe cu naziștii de odinioară : „Un 
popor, un Reich, un Fiihrer". Unul 
din lideri. M. Kiihnen. a trecut 
chiar la amenințări: „Deținem lis
te cu multe nume: judecători, po
lițiști. procurori si comuniști pentru 
ziua X.„". ,

delicte — jafuri, furturi de arme și 
muniții, rănirea gravă a unor per
soane.

Cînd vechii hitleriști 
devin „mentori“ 
ai tineretului...

„Tot mai des se observă grupări 
de tineri naziști in uniformă, care 
primesc o instrucție paramilitară sub 
conducerea unor vechi hi.tleriști". 
constată cu îngrijorare activistul so
cial-democrat Reinhard Schultze.

Intr-un număr recent. 
„DER SPIEGEL" descrie

revista
activitatea

Iui Erwin Schonborn, odinioară 
j.Oberfeldmeister in Reichsarbeits- 
dienst", in prezent președintele „Aso
ciației de luptă a soldaților germani". 
Afișindu-și concepțiile sale naziste, 
el a declarat fără jenă : „Am fost, 
sint si rămîn un national-socialist". 
Locul profesiunii de credință : un 
tribunal din Frankfurt pe Main, care 
l-a condamnat la 18 luni închisoare 
pentru calomnie și constrîngere. 
După informațiile de care dispune 
poliția orașului, vechiul nazist ade
menește in prezent elevi ai Scolii 
generale Otto-Hahn și îi îndeamnă la 
a;te de teroare împotriva organiza
țiilor democratice. El este și mento
rul unui alt neonazist cunoscut. Ralf 
Platz’dasch. care se erijează in emul 
al lui Goebbels și care editează lu
crări ce propagă ideologia nazistă ; 
tot el a înființat la Frankfurt „Aso
ciația național-socialistă a școlarilor".

In fata școlii amintite, scrie „Der 
Spiegel", apar. din cind in cînd. 
bărbați in jachete negre de piele, 
care fac parte din gruparea Parami
litară Hoffmann (W.S.G.), pentru a re
cruta noi membri din rindul elevilor. 
Prima „lecție" constă în ultragierea 
profesorilor cu vederi de stingă. Ur
mează apoi desenarea zvasticilor pe

ziduri, confecționarea de bombe ar
tizanale și plasarea lor in sediile 
unor organizații democratice.

Teroarea - ca mijloc 
de intimidare

aspect electoral „Mișca- 
italiană" (M.S.I.) a pier-

Deși sub 
rea socială 
dut din aderenți, actele de teroare 
comise de această grupare fascistă și 
de celelalte organizații înrudite ideo
logic au sporit vertiginos. Grupările 
fasciste au revendicat anul trecut 
2 395 de atentate, soldate cu peste 30 
de morți, un mare număr de răniți 
și cu imense pagube materiale. Po
trivit datelor oficiale. în acest an au 
fost comise, în răstimp de trei luni 

in 
15

de zile, peste 850 acte teroriste, 
urma cărora și-au pierdut viata 
persoane și au fost, rănite alte 83.

„Sint necesari sclavi pentru a 
slugi noii aristocrații. Va trebui 
propunem experiențe colective mari 
de disciplină și selecție — o de
clarație edificatoare pentru a 
racteriza mișcarea 
tă~ din Franța".
aparține lui Yvan Blot, la un semi-

da 
să

ca-
-Noua dreap- 
Aserțiunea ii

Șinar avînd ca temă „Nietzsche 
vremea noastră- "...

în strînse legături cu organizațiile 
din . statele. vest-europene se află 
grupările fasciste și neofasciste din 
S.U.A.. dintre care două acționează 
și dincolo de granițele țării: National 
States Rights Party (N.S.R.P.), care 
afișează de mulți ani fidelitatea față 
de nazism, și N.S.D.A.P.. cu serviciile 
sale speciale pentru străinătate. La 
rindul său. o altă grupare. National 
Socialist White People’s Party. își 
afișează încă din titulatură țejurile 
rasiste — este vorba de „Partidul 
national-socialist al albilor". Naziștii 
americani poartă in văzul lumii uni
forme hitleriste și și-au desemnat 
chiar și un „Ftihrer".

O fizionomie aproape identică are 
„Frontul național" din Anglia, care 
atacă oameni de culoare pe stradă, 
cere cu aroganță eliminarea din uzi
ne și instituții a elementelor progre
siste, provoacă

. ’cidente,. soldate
„Doctrinele «Frontului național» — a 
apreciat fostul premier britanic James 
Callaghan — sint 
vocatoare și aduc 
de. naziști".

cu persistentă in- 
cu morți și răniți.

primejdioase, ț>ro- 
aminte prea mult

Egon Baumgart- 
de ani. acuzat de 
national-socialis- 

ani. acuzatul a

Un „pașnic“ 
distribuitor... 
de zvastici

Un tribunal din Austria a judecat 
recent procesul lui 
ner. in virstă de 57 
„reluarea activității 
te". Timp de patru
expediat prin poștă pachete cu mate
riale de propagandă nazistă : eti
chete cu zvastică, manifeste instigind 
la ura de rasă. Cea mai mare parte a 
materialului era primit de Baum-. 
gartner de la organizația fascistă 
N.S.D.A.P. — secția pentru activități 
în străinătate — din S.U.A. El a mai 
fost judecat in 1967 pentru îndelet
niciri similare.’ fiind condamnat la 
un an închisoare. Ulterior și-a reluat 
iftsă cu aceeași cutezanță activitatea 
de răspindire a propagandei naziste, 
cu predilecție in rindul tineretului.

din orașul_ 
de J os —

„Frontur coordonării 
organizațiilor naziste

Tribunalul regional 
Celle (landul Saxonia
R.F.G.) a pronunțat recent sentința in 
procesul intentat unui grup de șase 
neonaziști.— primul proces federal 
contra unei asociații teroriste. Din 
motive de securitate, ședințele com
pletului de judecată s-au tinut într-o 
clădire aparte, fortificată. Presa 
vest-germană apreciază că s-au 
aplicat cfele mai severe pedepse 

acum pentru asemenea

Din nou, arsenale hitleriste demonstrații sfidătoare ...și victime! energicaRiposta 
a forțelor 

progresiste
Ca răspuns la această avalan

șă a „ciumei brune", forțele de
mocratice și progresiste organi
zează puternice demonstrații <le 
protest. Sub lozinca „Rasiștii 
inețp prin a ataca populația de 
culoare, dar in fapt vizează 
drepturile democratice ale fie
cărui englez", la Londra a avut 
loc recent cea mai mare mani
festație antifascistă 
La Chicago și New 
ziștii americani au 
unor mari acțiuni 
în Italia și R.F.G.. 
tiile antifasciste sint tot 
frecvente, antrenind mase 
mai mari de oameni.
tot mai hotărită pe care bandele 
neofasciste o primesc din partea 
maselor muncitoare, a forțelor 
democratice, progresiste atestă 
in mod convingător capacitatea 
acestora, de a contracara incer- 
cârile de revenire In trecut, in 
numele telurilor nobile ale pă
cii, democrației și progresului.

postbelică.
York, na- 
fost ținta 

de protest, 
demonstra- 

mai 
tot 

Replica

Grupaj realizat de
Petre STĂNCESCU

J

al Juntei de 
de la

„Sintem de acord cu Junta 
vernămint, insă in măsura in 
ceasta va aplica întocmai hotărârile 
enunțate in programul său, adică re
stabilirea ordinii, eliberarea tuturor 
deținuților politici și permiterea ac
tivității tuturor partidelor, indiferent 
de ideologie" — a declarat Roberto 
Cartellano Calvo, membru al con
ducerii P.C. din Salvador. în același 
sens s-au pronunțat și reprezentanții 
Partidului Democrat Creștin. Mișcă
rii Naționale Revoluționare și Uniu
nii. Democratice Naționaliste, care, 
alături de Biserică, reprezintă, in p- 
pinia observatorilor, forțele opoziției 
moderate din Salvador.

Alte forte de opoziție — „Armata 
Revoluționară a Poporului" și „Ligile 
Populare de la 28 februarie" — res
ping în mod ferm Junta de guver- 
nămint și programul ei de măsuri. 
Detașamentele lor înarmate au ocu- 
pat, in prezent, localitățile San Mar
cos, Mexicanos, Cuzcatancingo și So- 
yapango, din apropierea capitalei, 
chemind populația la declanșarea 
insurecției armate generalizate.

COREEA DE SUD

dc gu- 
care a-

Noi demonstrații la Pusan
In urma puternicelor demonstrații 

studențești care au avut loc la Pu
san, și care au fost reprimate cu 
brutalitate de poliție, regimul lui Pak 
Cijan Hi a decretat miercuri legea 
marțială in acest oraș, al doilea ca 
mărime din Coreea de Sud. Demon
strațiile’ și mitingurile au fost inter
zise. Toate publicațiile au fost supuse 
unei cenzuri deosebit de severe, iar 
o serie de instituții de invățămint 
și-au închis porțile. Cu toate acestea, 
situația la Pusan continuă să rămină 
încordată. „Sfidind introducerea legii 
marțiale și laplul ea orașul a fost 
împînzit de soldați în ținută de luptă, 
cu baioneta la armă, de tancuri și 
vehicule blindate, manifestant» au 
continuat să străbată joi dimineața 
străzile orașului, scandind lozinci 
prin care cereau răsturnarea guver
nului lui Pak Cijan Iii" — transmite 
agenția FRANCE PRESSE.

Tulburările de Ia Pusan, pe care 
înșeși autoritățile sud-coreene le 
califică „cele mai puternice din ul
timii 18 ani" (agenția ASSOCIATED 
PRESS), atestă in mod elocvent în
răutățirea situației politice din Co
reea de Sud.

Premiile Nobel pentru pace 
și pentru literatură 

STOCKHOLM. — Premiul Nobel 
pentru pace pe 19'9 a fost decernat 
maicii Theresa din Calcutta, in virstă 
de 69 de ani. originară din Iugosla
via. „Comitetul Nobel a hotărât să-i 
acorde premiul pentru faptul că. in 
urmă cu 30 de ani, a renunțat la 
profesiunea sa de invătătoare. dedi- • 
cîndu-se activității m rindul celor 
mai . săraci oameni din India",. a 
declarat John Sannes, președintele 
comitetului.

Premiul Nobel pentru literatură pe 
anul 1979 a fost atribuit de Academia 
Regală de Litere din Stockholm poe
tului. și eseistului grec Odysseus 
Elytis, pentru „poezia sa. care, por
nind. din adincurile tradiției grecești, 
înfățișează lupta omului modern 
pentru libertate și activitate 
toare".

Născut in 1911 la Heraklion 
ta), Elytis este autorul ciclului 
tic „To Axion Ești", care a
transpus îp muzică de Mikis Teodo- 
rakis în 1964.

crea-
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