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în ambianța de cordialitate și înțelegere reciprocă, definitorie pentru 

raporturile dintre cele două partide, țări și popoare, ieri a continuat

VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Todor Jivkov

Vineri după-amiază. in același 
climat de caldă prietenie și ințelege- 
-■% reciprocă, a continuat dialogul 

intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist, Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia.

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 și tehnico-științifică. și Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Andrei Lukanov, membru’ 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, președintele părții bulgare in 
Comisia mixtă, și Milko Balev, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au manifestat satisfacția 

față de rezultatele rodnice ale aces
tei noi întilniri și au subliniat nece
sitatea de a se acționa pentru con
cretizarea și transpunerea in viață a 
tuturor înțelegerilor convenite. In 
acest sens, s-a exprimat convingerea 
că, pe baza celor stabilite, relațiile 
dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta în continuare, in inte
resul construcției socialiste in Româ
nia și Bulgaria, in folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului in lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au avut, in continuare, 
un schimb de vederi in probleme ale 
actualității politice internaționale. în 
acest cadru, a fost reafirmată hotă- 
rirea Partidului Comunist Român și 
a Partidului Comunist Bulgar, a 
României și Bulgariei de a acționa 
și in viitor pentru întărirea destin
derii. pentru realizarea dezarmării 
generale, și in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru triumful cau
zei păcii și socialismului. ,

A fost exprimată, de asemenea, 
dorința celor două partide și state 
de a conlucra mai strins pentru a 
transpune in viață prevederile Actu
lui final de la Helsinki, pentru în
tărirea colaborării și’ securității eu

ropene, pentru buna pregătire a re
uniunii de la Madrid din 1980, care 
să ducă la impulsionarea procesului 
de destindere și cooperare pe conti
nent, la adoptarea unor măsuri con
crete de dezangajare militară și de 
dezarmare, la dezvoltarea relațiilor 
general europene. S-a- relevat im
portanța de a se acționa pentru res
pectarea in' relațiile interstatale a 
principiilor dreptului internațional, 
soluționarea tuturor problemelor liti
gioase pe cale pașnică, pentru lichi
darea- subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordidi economice mondiale, 
pentru asigurarea respectării dreptu
lui tuturor popoarelor de a-și hotărî 
de sine stătător propria cale de dez
voltare. A fost manifestată, totoda
tă, hotărârea României și Bulgariei 
de a-și -aduce contribuția la' întări

În mijlocul constructorilor de 
autocamioane din Brașov 

în pagina a lll-a

rea încrederii, colaborării și înțele
gerii intre țările din Balcani, la 
transformarea acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii, securității și cooperării 
pașnice.

Și cu acest prilej, ca de fiecare 
dată; s-a subliniat rodnicia dialogu
lui la, nivel inalt româno-bulgar, con
tribuția hotăritoare a ințelegerilor 
stabilite pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie. și colaborare dintre 
România și Bulgaria, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist. Bulgar, exemplu de relații intre 
două, țări socialiste, și vecine, in de
plină concordanță cu interesele ce
lor două popoare, ale cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și sti
mă reciprocă.

Ne pregătim neutru Congresul partidului 
prin muncă animată de spirit revoluționar, 
consacrată înfăptuirii exemplare a planului 

in toate domeniile de activitate
în întreaga țară continuă să se 

desfășoare adunări și conferințe de 
dări de seamă și alegeri ale organi
zațiilor de partid comunale, orășe
nești și municipale, din întreprinderi 
și instituții.

Cu acest prilej este analizat în 
spiritul unei inalte exigențe și res- 
ponsabi’ități partinice modul in care 
comuniștii, toți oamenii' muncii au 
acționat pentru aplicarea in viață a 
hotăririlor Congresului al XT-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.. a in
dicațiilor secretarului general al parti
dului, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Totodată se dez
bat si se stabilesc 
programe concrete 
de măsuri care să 
asigure îndepli
nirea exemplară a 
prevederilor de 
plan pe anul 1979 
și pe intregui cin; 
cinai, a ăngaiaf 
mantelor asumate 
in întrecerea so
cialistă.

In cadrul adu
nărilor si confe
rințelor de partid 
este manifestată 
adeziunea deplină 
la proiectele documentelor progra
matice ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R.. elaborate și fundamentate cu 
contribuția esențială și sub perma
nenta indrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ele trasind obiectivele 
dezvoltării viitoare a țării ne calea 
luminoasă a socialismului si comu
nismului.

Exprimind dorința unanimă, fier
binte, a comuniștilor, a intregii noas
tre națiuni, participanții sprijină cu 
însuflețire propunerea ca la Congre
sul al XII-lea al P.C.R. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
funcția de secretar general al parti
dului. Ei iși reafirmă sentimentele 
de profundă dragoste și stimă fața 
de conducătorul iubit al partidului și 
statului ’nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care reprezintă in con
știința țârii un pilduitor exemplu de 
slujire, cu pasiune revoluționară și 
,cu nestrămutata credință comunistă, 
a partidului, patriei și poporului, a 
cauzei păcii și socialismului, colabo
rării și înțelegerii intre națiuni.

Delegații la adunări și conferințe 
se angajează să acționeze neabătut, 
strins uniți in jurul partidului și al 
secretarului său general, pentru în
florirea continuă a patriei, pentru 
ridicarea ei pe culmi tot mai inalte 
de progres și civilizație.

în încheierea lucrărilor, partici- 
panții au adresat telegrame Comite
tului Central al partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Dind glas sentimentelor de Încre
dere și adeziune totală față de poli
tica internă și șxtej-nâ a partidului 
— se “arată in telegrama ofgălllzației 
orășenești de partid Zărnești — par
ticipanții la conferința au aprobat in 
unanimitate proiectele documentelor 
programatice ale celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.. care definesc in 
mod științific liniile directoare de 
dezvoltare a României in viitorul 
cincinal și in perspectivă.

Manifestindu-ne și cu acest pri
lej recunoștința fierbinte pentru 
activitatea neobosită ce o des- 
fășurați in fruntea partidului și 
statului nostru, spre binele și 
prosperitatea patriei, susținem cu 
toată căldura propunerea realegerii 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția de se
cretar general al partidului, ca o 
chezășie a continuării neabătute a 

ÎN ÎNTÂMPINAREA CONGRESUL
TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE - EXECUTATE IN TIMP OPTIM!

ÎN 22 DE JUDEȚE AU FOST SEMĂNATE 
ÎN ÎNTREGIME SUPRAFEȚELE PLANIFICATE 

Cum se lucrează pentru încheierea grabnică 
a semănatului în județele rămase in urmă?
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procesului de înflorire a scumpei 
noastre patrii.

. în telegrama Conferinței organiza
ției1 orășenești de partid Dr. Petru 
Groza, subliniindu-se că toți cei ce 
trăiesc și muncesc aici sprijină cu 
entuziasm propunerea realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului, se spune : Prezenta dum
neavoastră in fruntea partidului re
prezintă pentru noi. pentru intregui 
popor, garanția amplificării succese
lor' de pină acum, a transpunerii in 

In telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de parti
cipanții la adunări și conferințe ale 
organizațiilor de partid este exprimată 
adeziunea unanimă a comuniștilor, a 
oamenilor muncii la proiectele de do
cumente ale Congresului al XII-lea al 

partidului
viată a obiectivelor insufletitoare ce 
vor fi stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R.

Considerăm că estw o datorie de 
onoare să aducem mulțumiri din 
inimă partidului, a cărui politică con
stituie izvorul succeselor noastre, să 
vă mulțumim dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, pentru mo
dul. strălucit in care conduceți parti
dul și poporul nostru in marea ope
ră de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — Se spunem 
telegrațna Conferinței organizației o- 
răsenești de partid Curtea de Argeș. 
Ne exprimăm cu această ocazie a- 
deziunea noastră .totală și deplină la 
proiectele de documente ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R.. care 
prefigurează viitorul minunat al pa
triei noastre și care reprezintă pro
gramul nostru de muncă si de ac
țiune.

Participanții, se spune în telegra
ma adresată de Conferința orășe
nească de partid Băilești, au aprobat 
cu deplină satisfacție proiectele do
cumentelor celui de-al XII-lea Con
gres și au dat o deosebită apreciere’ 
activității neobosite pe care o 
desfășurați pentru înflorirea națiunii 
noastre socialiste, susținind cu ho-

La Întreprinderea de țevi din Roman

Noul laminor și trăgătoria de țevi 
au intrat în probe tehnologice

însufletiti de hotărirea de a în- 
timpina cel de-al XII-lea Congres 
al partidului cu realizări deosebite, 
constructorii și montorii din Roman 
au raportat, ieri. încheierea lucră
rilor și intrarea in probe tehnolo
gice a laminorului ,',Stossbank“ și 
a trăgătoriei de țevi de la între
prinderea de țevi din localitate.

Noul laminor, cel mai mare de 
acest tip din țara noastră, va Pre
lucra anual 80 000 tone tagle f de 
oteluri normale și aliate, producind 
eboșe âtit pentru trăgătoria pro
prie. cit si. pentru țrăgătoriile din 
dezvoltările ulterioare ale între
prinderii. Utilajele cu care este 

tărire propunerea ca dumneavoastră, 
scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
orașul Zimnicea — se spune in tele
grama Conferinței orășenești de partid 
— nu au uitat ziua in care, in mo
mente grele, ați venit, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
in nîijlocul lor. i-ați îmbărbătat și 
ajutat în depășirea impasului, hotă- 
rind impreună cu ei reconstrucția din 

temelii a Zimni- 
cei. De aceea, con
ferința orășeneas
că de partid sus
ține cu însufleți
re propunerea 
privind realegerea 
dumneavoastră la 
cel de-al XII-lea 
Congres al parti
dului în înalta 
funcție de secre
tar general al 
partidului.

în telegrama 
Conferinței orga
nizației munici
pale de partid 
Birlad se arată : 
Luind în dezbate

re proiectele de documente ale celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
participanții la conferință iși exprimă 
deplina adeziune față de conținutul *- 
cestora. în numele celor 10 000 de co
muniști ai organizației municipale de 
partid, al tuturor locuitorilor muni
cipiului. dăm o inaltă apreciere con
tribuției dumneavoastră determinante 
la elaborarea și fundamentarea aces
tor documente programatice. Din toa
tă inima și cu cele mai alese sen
timente de stimă și respect spriji
nim propunerea privind realegerea 
dumneavoastră, la Congresul al XII- 
lea. in inalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

Organizația de partid din portul 
Constanta, se spune în telegramă, a 
dezbătut intr-un spirit de inaltă res
ponsabilitate activitatea desfășurată 
pentru înfăptuirea indicațiilor pe 
care le-ati dat cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate în vara acestui an în 
județul nostru. Răspunzînd orientări
lor date de dumneavoastră, oamenii 
muncii de pe platforma portuară în
deplinesc cu hotărire măsurile pri-
(Contipuare în pag. a III-a)

dotat, avind un grad inalt de com
plexitate și precizie, au fost reali
zate la întreprinderea constructoa
re de mașini din Reșița. întreprin
derea de mașini grele București. în
treprinderile „1 Mai" — Ploiești, . 
„Unio“ — Satu Mare. ..Progresul" 
— Brăila si alte uzine construc
toare de mașini din tară.

Este demn de subliniat că efortu
rilor constructorilor li s-au alăturat 
in permanentă cele ale beneficiaru
lui. care a realizat, cu forte proprii. 
Întreaga construcție metalică a 
halei și peste 300 de tone de utilaje. 
(Constantin Blagoviri).

Populația Brașovului o făcut o entuziastă primire celor doi conducători de partid șl de stat In timpul vizitei la întreprinderea de dutocamioane din Brașov
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CU SARCINILE DE PLAN ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
Răspundere muncitorească, Conferințe dăride^aaamȘ

angajare fermă în realizarea riguroasă a
PRODUCȚIEI FIZICE«

Colectivul și-a reevaluat cu exigență forța de mobilizare isi spune cuviotul:
resursele

DOVADA» 3000 TONE DE MELANA
L. PRODUSE SUPLIMENTAR

COMUNIȘTII AU DECLANȘAT 
0 OFENSIVA HOTĂRITA

A

î aleaeri în orqanizatiile de oartid

ROLUL DE CONDUCĂTOR POLITIC
impune organizațiilor de partid

CONTROL SISTEMATIC ASUPRA ÎNDEPLINIRII
SARCINILOR ECONOMICE

Sectorul 2 din Capitală

4

în ziua de 17 octombrie, la dispe
ceratul central al Combinatului 
fire și fibre sintetice Săvinești 
’făcea obișnuitul tur de orizont 
Situației realizării planului ..la 
lag. Ioan Tătara insista să 
consemneze faptul că ..harnicul 
lectiv al secției Melană III și-a 
deplinii planul pe patru ani ai __ 
tualului cincinal cu 75 de zile mai 
devreme". „Cred că în cel mult 48 
de ore și noi. cei de la Melana IV. 
vom raporta un rezultat similar" — 
anunța la rindul său șeful acestei 
secții.

Prezenți la acest dialog cotidian, to
varășii de la serviciul plan au ..pre
lucrat" imediat aceste rapoarte lapi
dare, le-au confruntat cu alte succese 
înregistrate in zilele 
final, pe mașina 
electronică de cal
cul a apărut cifra 
„3 000 tbne“.

O realizare a 
cărei semnificație 
majoră ne este 
înfățișată de ing. 
Remus Livedea- 
jiu, care a ținut 
să precizeze: „Din 
cele 3 000 tone de 
peste planul la zi se pot fabrica a- 
proape 6 milioane de pulovere sau 
circa 5,5 milioane costume pentru 
copii".
7c-ESfe un succes care demonstrează 
•că, in:permanență și cu exigență, chi- 
miștii și-au reevaluat posibilitățile, 
ău aplicat măsuri pentru fructifica
rea lor. Dintre aceste măsuri am re- 
tjllțit : buna aprovizionare a locurilor 
de muncă, predarea prin suprapune
re a schimburilor, ceea ce elimină 
mersul in gol al mașinilor și instala
țiilor. organizarea temeinică a revizii
lor si reparațiilor, extinderea lucru
lui în acord 
trivit 
60 la sută 
lână obținută suplimentar pînă acum 
este rezultatul direct al preocupărilor 
pentru sporirea productivității mun
cii. indicator care în majoritatea fa
bricilor combinatului a crescut în 
acest an cu 2—3 procente în plus față 
de plan, îndeosebi pe seama organi
zării muncii în acord global.

într-o unitate cu mii de fruntași *n 
producție, cum este și combinatul de 
la Săvinești, e foarte greu să-i nu
mești pe cei care, prin rezultatele 
lor, sint cei mai buni dintre cei buni. 
Totuși, la comitetul de partid ni s-a 
spus că, dacă e vorba de evidenție
re, atunci, neapărat, să nu-i scăpăm 
clin vedere pe operatorii chimiști Gri- 
gore Samson, Olimpia Cocea, Nice-

do 
se 
al 

zi".
se 

co- 
in- 
ac-

precedente si, in

lae Cozma, sudorul Constantin Ne- 
guț, tehnicianul Gheorghe Arsen e, 
care în cinstea Congresului partidului 
înscriu în cronica întrecerii ce se des- 

muncă

La Combinatul de fire 
și fibre sintetice 

Săvinești

melană produse

global. Astfel, po- 
calculelor, mai mult de 

din producția de me-

înscriu in cronica întrecerii ce 
fășoară in combinat fapte de 
intra totul remarcabile.

Așadar, avem de-a face 
succes care pune In evidentă. ____
rea chimiștilor de la Săvinești de a 
înscrie în marele bilanț al tării în 
întîmpinarea Congresului al XII-lea 
ăl partidului noi și însemnate fapte 
de muncă Desigur, o asemenea carte 
de vizită nu poate fi lipsită de o pri
vire retrospectivă Se știe că în 
prezent melana și alte produse im
portante ce se fabrică în combinat 
se obțin numai De baza unor tehno
logii proprii. Dealtfel, colectivul de 
la Săvinești. cu sprijinul permanent 

al Institutului 
Central de Chi
mie. a realizat 
primele instalații 
clin lume care u- 
tilizează noi ti
puri de solvent! 
pentru polimeri 
acrilici.

La secția anor
ganică am aflat 

cîteva din realizările de ultimă oră 
care vizează reducerea consumurilor 
energetice. Dumitru Atănăsoaie, de 
exemplu, a propus o soluție prin 
care cele trei linii de fabricație pot 
funcționa la aceiași parametri, folo
sind numai două pompe de vacuum 
iu loc de țr^i. Dar oamenii sînt 
pasionați de perfecționări tehnice, de 
raționalizarea consumurilor materia
le, peste tot în combinat, nu numai 
la „anorganică". Colectivele de ino
vatori și inventatori din toate sec
țiile combinatului, specialiștii cen
trului de cercetări pentru fibre chi
mice de aici caută și promovează 
noul cu perseverență șl maturitate 
profesională. Iată un exemplu: in
venția denumită „vopsirea in masă cu 
pigmenți neprotejați.. a fibrei me- 

materializată de curind în pro- 
de producție. înscrie în contul 

economiilor 5 000 lei la flecare tonă 
de melană vopsită.

„Mai mult, mai bine și mai ieftin!" 
— iată o deviză care acum, in zilele 
premergătoare marelui forum al co
muniștilor. generează si la Săvinești 
un puternic avînt in muncă, o am
plă mobilizate a energiilor și capa
cităților creatoare ale Întregului co
lectiv. hotărît să intimpine acest 
eveniment Important din viața par
tidului și a țării cu realizări cit mai 
bogate.

cu un 
hotărî-

Ion MANEA

PENTRU RECUPERAREA RESTANTELOR
Privită prin prisma producției 

globale sau a productiei-marfă. indi-. 
catori îndepliniți și chiar depășiți, 
s-ar părea că activitatea colectivului 
întreprinderii de utilai chimic și 
forjă Rm. Vilcea s-a desfășurat. în 
perioada care a trecut din acest an. 
in condiții corespunzătoare. Dar in 
perioada respectivă întreprinderea a 
înregistrat la producția fizică o res
tanță importantă. Este vorba de 
utilaje tehnologice pentru diferite 
obiective de investiții care nu au 
ajuns pe șantiere la termenele stabili
te prin contracte. Cauzele ? Evident, 
întreprinderea s-a confruntat pe 
parcursul acestui an cu nume
roase greutăți privind aprovizio
narea tehnico- 
materială, asigu- ----------------------
rarea de către be
neficiari ,a docu
mentației 
xecuție i 
mai mult, 
cind 
s-au regăsit 
tilaje gata 
cutate, au 
aduse tot ___ __ __________ ___
mai tipic, dar și cel mai recent exem
plu în acest sens l-a dat Combinatul 
petrochimic Năvodari, care după ce i 
s-a fabricat un rezervor de 31 metri 
cubi a comunicat că execuția trebuie 
sistată. Motivul ? Va aduce* o modifi
cai e. de proiect 1 în egală njăsură, 
numeroase, greutăți au fost provocate 
de deficiențele apărute in angrena
jul colaborărilor cu alte întreprin
deri din țară, așa cum este cazul, În
deosebi. al fundurilor pentru vase 
executate sau mai bine-zis neexe
cutate la timp de o serie de unități, 
cum sînt întreprinderile de utilaj 
chimic din Făgăraș și Ploiești sau în
treprinderea bucureșteană ..Grivița 
Roșie".

Dar nu-i mai puțin adevărat că 
principalele cauze au constat în pro
priile neajunsuri, în organizarea și 
urmărirea defectuoasă a activității 
pe fluxurile de fabricație. Pe bună 
dreptate s-a subliniat în recenta con
ferință de dare de seamă și alegeri 
că in primui rind cadrele de condu
cere nu s-au preocupat de lansarea 
în mod corespunzător a comenzilor 
in fabricație, neținind seama de ter
menele de livrare prevăzute in con
tracte și urmărind cu precădere rea
lizarea indicatorilor valorici in de-

de e- 
etc. Ba 
, atunci 

proiectele 
în u- 
exe- 
fost 

felul de

La întreprinderea 
de utilaj chimic 

și forjă Rm, Vîlcea

modificări. Cel

• Valoarea produselor realizate in acest an peste 
prevederile planului de colectivul întreprinderii de 
aparate electrice de măsură din Timișoara se ridică 
la peste 22 milioane lei.

• întreprinderea de șuruburi din Tirgu Secuiesc are 
datorie de aproape 77 000 șuruburi față de între

prinderea mecanică din Timișoara.

• în perioada care a trecut din acest an, întreprin
derea „1 Mai" din Ploiești a realizat, Suplimentar, 
aproape 8 000 sape cu role și 1 200 tone 
talurgice ș.a.

utilaje me-

O întreprinderea de sirmă și produse din sirmă 
Buzău este solicitată să recupereze grabnic restanța 
de 833 tone plase sudate pe care o are față de con
structorii de locuințe din Tg. Mureș.

livrat peste 
termene de

e întreprinderea „Unlo" Satu Mare a 
plan, pentru obiectivele de investiții cu 
punere în funcțiune în acest an, peste 1 000 tone uti
laje tehnologice.

• Filatura și țesătorla de cînepă din Sinnicolau
Mare a rămas datoare numeroșilor săi beneficiari cu 
432 383 saci textili.

• întreprinderea de detergenți din Timișoara are o 
rămînere în urmă la producția fizică de 140 tone de
tergenți.

• De la începutul anului, întreprinderea metalurgică 
„Ciocanul" din localitatea Nădrag a livrat suplimentar 
beneficiarilor peste 470 tone laminate finite pline din 
oțel.

• întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj-Napoca 
nu a livrat la termenele contractuale două ventilatoare 
axiale necesare pe șantierul Combinatului de fire sin
tetice din Vaslui.

• îndeplinind înainte de termen planul pe patru 
ani, întreprinderea de porțelan pentru menaj Curtea 
de Argeș va realiza pină la sfîrșltul anului un spor 
de producție de peste 160 milioane lei.

• întreprinderea „23 August" din București este în 
intîrziere cu livrarea a 100 motoare destinate instala
țiilor de foraj care se fabrică la întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești.

trimentul producției fizice. Dealtfel, 
multe dintre utilaje n-au fost fini
sate după trecerea ritmică prin flu
xul tehnologic, ci numai după inter
vențiile ministerului și centralei.

*— Există o colaborare defectuoa
să și între secțiile întreprinderii 
noastre — spunea maistrul Petre 
Dumitrașcu din secția cazangerie. 
De la atelierul de prelucrări meca
nice. de pildă, trebuie să așteptăm 
nu ore, ci zile în șir pină ce ni se 
asigură piese prelucrate. S-ar putea 
vorbi, de asemenea, despre slaba ca
litate a reparațiilor utilajelor. Co
loana de resorbție din fața noastră, 
destinată rafinăriei din Ploiești, este 
intirziată cu o lună, deoarece utila

jul folosit pentru 
îndoirea 
lor s-a

— în 
conferinței 
partid pe 
prindere - 
tinuă ~ 
Cetățeanu — am 
criticat faptul că 
specialiștii nu a- 

cordă atenția cuvenită introducerii 
progresului tehnic. In secția cazan
gerie, de exemplu. productivitatea 
muncii este mai scăzută pentru că o 
serie de operații importante, cum 
sînt centrareit și susținerea viralelor 
pentru sudura longitudinală automa
tă. se execută manual ori cu tot fe
lul de improvizații.

Pornind de la analiza exigentă a 
realizării planului la producția fizi
că. comitetul de partid a declanșat, 
imediat după conferința organizației 
de partid din întreprindere, o amplă 
mobilizare a tuturor comuniștilor, a 
întregului colectiv pentru recupera
rea neintirziată a tuturor restanțelor. 
De la secretarul comitetului de par
tid, tovarășul Nicolae Dincă, aflăm 
că organizațiile de bază din secțiile 
de prelucrări mecanice, forjă și ca
zangerie au trecut la elaborarea 
unor programe concrete de acțiune, 
cuprinzind măsuri tehnice și organi
zatorice pentru urgentarea execută
rii tuturor utilajelor restante. La 
inițiativa comuniștilor s-a trecut la 
organizarea lucrului in schimburi 
prelungite. Sint numeroși comuniștii 
care, pornind de la solicitările ur
gente ale șantierelor chimiei și me
talurgiei, ata hotărit să lucreze și 
duminica, în așa fel ca, piriă in ju
rul datei de 4—5 noiembrie, să fie 
livrate utilajele restante pentru 
aceste șantiere.

La indicația și sub îndrumarea co
mitetului județean de partid și a 
organizației de partid a fost intocmit 
un program-director in care au fost 
nominalizate toatț utilajele ce con
diționează respectarea termenelor de 
punere in funcțiune a unor capaci
tăți productive din țară. Un colectiv 
special format, in aceste zile, din 
directorul întreprinderii, șefii de 
secții, maiștrii și șefii de ateliere 
urmărește zi dc zi producția acestor 
utilaje. Astfel, din cele 393 tone uti
laje tehnologice cu termen de pu
nere în funcțiune iu acest an, 260 
tone vor fi executate chiar în cursul 
acestei luni, iar restul in noiembrie., 
urmind ca în ultima lună a acestui 
an să șe finalizeze alte 123 tone de 
utilaje care au ca termen primul tri
mestru al anului viitor. în acest scop 
au fost constituite echipe complexe 
care au primit sarcina să se ocupe in 
exclusivitate de recuperarea restan
telor.

Există, ni s-au dat asigurări, reale 
posibilități pentru recuperarea prin
cipalelor restanțe și încadrarea în 
termene a unor contracte. Dar pen
tru realizarea acestui imperativ este 
necesar să se acționeze in continuare 
pe linia organizării științifice a pro
ducției și a muncii, a întăririi ordi
nii și disciplinei, a, răspunderii ca
drelor de conducere, a fiecărui spe
cialist chemat să-și aducă contribu
ția la buna desfășurare a activității 
productive în întreprinderea vil- 
ceană.

profile- 
defecțat. 

cadrul 
de 

între- 
con- 

Constantin

în actuala sa configurație — avind 
pe teritoriul său importanta platfor
mă electronică de la Pipera, mari 
întreprinderi constructoare de ma
șini, numeroase institute de proiecta- 
re-cercetare și inginerie tehnologică, 
școli, unități social-culturale, fiind 
locuit de 435 000 de cetățeni, o bună 
parte domiciliind în noile ansambluri 
urbanistice din zopele Pantelimon, 
Colentina, Iancului, Moșilor și Ște
fan cel Mare — sectorul 2 din Ca
pitală realizează în momentul de față 
o cincime din producția industrială 
a municipiului. Iar prin traducerea 
in viață a angajamentului adoptat 
de conferința de partid a sectorului, 
colectivele de muncă de aici vor în
deplini 
rile 
producția 
trială, pe 
patru ani 
cinalului. 
noiembrie, 
se va concretiza 
într-o producție 
suplimentară de 
3,2 miliarde lei. 
Sînt rezultate cu 
care cei 46 500 de 
comuniști, toti oa
menii muncii din 
sector semindresc 
pe drept cuvint.

în aceste împrejurări, în cadrul 
conferinței au fost relevate — în sco
pul generalizării experienței pozitive 
— acele metode de muncă ale co
mitetului de partid al sectorului, ale 
organizațiilor de pârtiei care au de
terminat obținerea celor mai bune 
rezultate.• Astfel,’ și-au dovedit efi
cienta precedârea unor ședințe ale 
bifdUItn ’safi' secretariatului de studii 
și controale în unități, de analize la 
fața locului ; instituirea unor co
mandamente conduse de membri ai 
biroului pentru depășirea unor greu
tăți în domeniul aprovizionării teh- 
nico-materiale sau al investițiilor.

Conferința a analizat cu exigență 
modul cum comitetul de partid al 
sectorului și-a exercitat funcția de 
conducător politic, relevîndu-se că. pe 
lingă unele aspecte pozitive, s-a ma
nifestat o carență cu serioase efecte 
negative — și anume că nu în toate 
împrejurările a desfășurat un 
sistematic, perseverent. Din 
cauză, in îndeplinirea unor 
s-a acționat cu încetineală, 
măsuri nu au fost aplicate pină la 
capăt, un șir de probleme au rămas 
nerezolvate. Iată de ce în conferință 
s-a propus organizarea Unor colecti
ve de control șl sprijin la nivelul 
sectorului, avind menirea să asigure 
in primul rînd un control preventiv 
și. mai ales, luarea operativă de mă
suri acolo unde este necesar.

De stilul necorespunzătot al mUn- 
Cii unor organizații se leagă astfel

neîndeplinirea sarcinilor de export de 
către unele întreprinderi. Pozitivă 
este nu doar critica severă a nea
junsurilor, ci descifrarea și analiza 
cauzelor care le-au generat — in
consecvența respectivelor comitete de 
partid in ce privește înnoirea produ
selor, absența unor măsuri politico- 
organizatorice pentru a se contra
cara nerealizarea la timp a fondului 
de marfă, cooperarea defectuoasă 
între diferitele unități ce concură la 
produsul final. Din dezbateri au re
zultat sarcini precise pentru organi
zațiile de partid, pentru comuniști, 
privind întărirea colaborării din
tre institutele de cercetare-pro- 
iectare și inginerie tehnologică

O întrebare pe adresa întreprinderii de osii

și boghiuri Balș ■ ■

Ion STANCIU 
corespondentul „Soînteii1

CÎND VEȚI LIVRA PRODUSELE RESTANTE?
■ :

trimestre ale anului, întreprinderea din Balș a în- 
nerealizări la producția fizică: peste 5 000 boghiuri

în primele trei 
reglstrat importante 
pentru vagoane șl mal mult de 15 mii bucăți osii montate pentru va
goane.

Adresind întrebarea de față colectivului de oameni ai muncii din 
Balș, ne propunem să prezentăm într-un viitor articol eforturile care se 
depun aici pentru recuperarea neintirziată a restanțelor.

prevede- 
planului la 

indus- 
primii 

ai cin- 
la 20 

ceea ce

• Un angajament ferm : îndeplinirea planului 
la producția Industrială, pe primii 4 ani ai 
cincinalului, pînă la 20 noiembrie • Finalitatea 
analizei unor neajunsuri î programe concrete 
de măsuri pentru înlăturarea lor • Cerința im
plicării mai profunde a organizațiilor de 

partid în viața fiecărui colectiv

control 
această 
sarcini 

unele

din sector și întreprinderile indus
triale de profil pentru grăbirea ela
borării unor produse noi, superioare, 
competitive pe piața internațională, 
livrarea lor la termen și în condițiile 
de calitate cerute. îndeplinirea aces
tor sarcini nu poate fi despărțită 
de orientarea prioritară a cerce-5 
tării spre produse care să asigure 
promovarea largă a automatizării 
complexe și cibernetizării, spre asi
milarea in fabricație a noi tipuri de 
minicalculatoare, calculatoare de 
proces, spre tot ceea ce poate con
cura la eliminarea unor activități 
inutile, la reducerea cheltuielilor ma
teriale, modernizarea proceselor de 
conducere și organizare a unităților.

în mod cu totul îndreptățit aten
ția participanților a fost îndreptată 
spre activitatea din domeniul inves
tițiilor, planul pe 9 luni fiind înde
plinit doar în proporție de 89,9 la 
sută pe total și 75,3 la sută la con- 
strucții-montaj, rezultate cu totul 
nesatisfăcătoare inregistrîhdu-se la 
Centrul de cercetări componente e- 
lectronice, Conect, I.P.R.S.-Băneasa, 
întreprinderea de echipamente peri
ferice, Neferal și altele. Mulți Vor
bitori — secretari de comitete de 
partid, directori de întreprinderi — 
și-au spus cuvintul in conferință cu 
privire la cauzele rămînerilor în ur
mă și, în spirit critic și autocritic, 
s-aU angajat, iri calitate de benefi
ciari, să acorde tot sprijinul con
structorilor pentru punerea în func-

țiune a tuturor capacităților prevă
zute. Din păcate, nu s-a făcut auzit și 
glasul principaluluf constructor — 
T.C.I.Az. — criticat cu asprime pen
tru slaba organizare a muncii pe u- 
nele șantiere. După cum ar fi fost de 
așteptat ca nu numai primul vicepre
ședinte al consiliului popular, ci și 
constructorii — trusturile nr. 2 și 3 
— să ia poziție față de neajunsurile 
de pe șantierele de locuințe.

In lumina obiectivelor de perspec- ; 
tivă — așa cum rezultă ele din pro
iectul de Directive ale Congresului al 
XII-lea — pentru cincinalul viitor se 
conturează, ca o caracteristică a sec
torului, dezvoltarea, modernizarea și 
diversificarea producției ramurilor 

purtătoare ale 
progresului teh
nic — mecanică 
fină, electronică, 
electrotehnică șl 
altele. îndeplini
rea sarcinilor 
mari este legată 
nemijlocit — au 
accentuat vorbi
torii — de reali
zarea unui pro
gres calitativ in 
întreaga muncă 
de partid, condi
ționat de un mai 
susținut efort de 

gindire în perspectivă, de îmbinarea 
in mai mare măsură a preocupărilor 
curente cu cele de viitor, de impli
carea mai profundă a organizațiilor 
de partid in activitatea de zi cu zi 
a fiecărui colectiv.

în legătură cu toate acestea a foșt 
formulat ftn ansamblu de măsuri 
concrete, incluse în hotărîrea adop
tată de conferință, ele impletindu-se 
cu prevederile din domeniul muncii 
politico-educative și organizatorice 
și al activității interne de partid.

A fost o dezbatere desfășurată în
tr-un spirit de înaltă responsabilita
te, care a conturat cu precizie direc
țiile de acțiune ale organizațiilor de 
partid din sector pentru a mobiliza 
toate forțele, toate conștiințele in 
înfăptuirea sarcinilor. In acest sens, 
participanții și-au asumat, în nume
le tuturor oamenilor pe care i-au re
prezentat la conferința de partid, an
gajamente ferme în direcția sporirii 
producției, a recuperării restanțelor 
la investițiile industriale și locuințe. ’ 
înnoirii mai rapide a unor tehnologii » 
și valorificării la un nivel superior ' 
a întregii zestre din dotarea între
prinderilor. realizării de economii. Pe 
acest drum de angajare totală se 
vor înscrie si rezultate cu care oa
menii muncii din sectorul 2 vor în- 
timpina înaltul forum al comuniș
tilor. \

Marla BABOIAN

SPIRITUL CRITIC AUTENTIC NU POATE 
COEXISTA CU II KIMI IIIMIRLI

Municipiul Satu Mare
Nu p&ste multă zile, cu mal puțin — î_ _ „ ____ „

de o lună înaintea începerii lucrărilor de partid pe întreprindere 
Congresului al XII-lea al P.C.R., Co- secretarul 
mitetul municipal de partid Satu 
Mare va fi in măsură să raporteze 
conducerii partidului realizarea pre
vederilor planului economic in profil 
teritorial pe primii patru ani ai cin
cinalului, estimîndu-se obținerea 
pină la sfirșitul anului, pe seama 
acestui avans, a unei producții su
plimentare de 1,8 miliarde lei. Ves
tea aceasta a fost transmLsă prin 
darea de seamă in conferința muni
cipală de partid 
Satu Mare celor *---------------------—
aproape 340 de 
delegați care i-au 
prezentat pe cei 
22 000 de comu
niști sătmăreni, 
pe toți cei peste 
100 000 de ' 
tori ai 
piului de 
meș — 
maghiari, 
mani — 
prin munca lor înfrățită și unită 
la puternica dezvoltare economică și

tncă ă doua zi după conferința 
. „— spunea
comitetului de la între

prinderea de prelucrare a lemnului, 
Ștefan Nagy — noul comitet a convo
cat toți membrii comisiilor pe dome
nii și ai consiliului de control munci
toresc pentru a-și reconsidera activi
tatea în funcție de sarcinile priori
tare : urmărirea și lotizarea produc
ției neterminate, derularea ritmică a 
fabricației și asigurarea S.D.V.-uri- 
lor corespunzătoare, utilizarea la ca-

saj textil, subliniind totodată rolul 
pe care 11 îndeplinesc propaganda vi
zuală, gazetele satirice, vitrinele ca
lității și alte mijloace.

Nu putem să trecem insă cu Ve
derea faptul că spiritul de exigență 
și autoexigență n-a caracterizat în 
egală măsură luările de cuvint ale 
unor ______ \__'1 __ ...
de partid de la „Unio", 
întreprinderea județeană ... __
strucții. întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje 
chimică și altele.

reprezentanți ai organizațiilor 
.Mondiala", 

de con
industria

locui- 
municl- 
pe So- 
români, 

ger- 
părtași

• Succese Incontestabile, umbrite însă de per
sistența unor neîmpliniri ® Relația directă 
dintre carențele muncii educative și restanțele 
economice • O mare rezervă de progres - acti
vizarea politică mai puternică a nemembrilor 

de partid, a tuturor oamenilor muncii

socială a acestor meleaguri.
Cu toate succesele obținute, con

ferința s-a caracterizat prin exami
narea, intr-un ascuțit spirit critic si 
autocritic, a unor probleme ce 
nu și-au-găsit încă rezolvarea cuve
nită — rămineri in urmă la produc
ția fizică, la producția marfă, la pro
ductivitatea muncii (indicator înde
plinit doar in proporție de 98 la sută). 
S-a arătat că de nerealizările din 
economia municipiului se fac in pri
mul rînd răspunzători comitetul mu
nicipal . de partid, membrii 
său, care nu au manifestat 
perseverență in a urmări 
nirea ritmică a planului, 
cînd deschis neajunsurile manifesta
te in organizațiile de partid pe care 
le-au reprezentat Ia conferință, parti- 
cipanțji la dezbateri au prezentat, 
totodată, modalități și căi concrete 
de acțiune în vederea lichidării grab
nice a restantelor și pregătirii în 
condiții optime a anului viitor.

biroului 
suficientă

indepll- 
Recunos-

paritatea maximă a mașinilor, întă
rirea disciplinei.

La rindul ei, tovarășa Maria Po- 
pomajer, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea ..Tricotex", 
releva că o serie de neajunsuri sînt 
în bună măsură rezultatul carențe
lor din activitatea politico-educatlvă. 
„Ce rezervă în mobilizarea oa
menilor muncii la realizarea exem
plară a tuturor indicatorilor ar fi re
prezentat-o, bunăoară, activitatea 
cercurilor de nemembri de partid, 
dacă birourile organizațiilor de bază 
ar fi folosit din plin acest cadru 
larg democratic de punere in valoare 
a tuturor Inițiativelor și energiilor".

Secretara comitetului de partid de 
la întreprinderea textilă „Ardelea
na", Ana lie, și-a axat intervenția pe 
măsurile polltico-organizatorice pe 
care noul organ de partid ales în a- 
ceastă unitate le-a stabilit în vederea 
antrenării puternice a muncitorilor, 
maiștrilor, inginerilor. în majoritate 
tineri, la punerea cit mai grabnică 
in funcțiune a noului sector de fini-

pentru
Aceștia s-au limitat 
la înfățișarea la
turii pozitive a 
activității econo
mice sau la pre
zentarea la mo
dul vag. general, 
a sarcinilor eco
nomice viitoare : 
or. cu o aseme
nea stare de au- 
tomultumire nu se 
poate crea atmo
sfera de elan re
voluționar care să 

chezășuiască înlăturarea neintirziată a 
deficiențelor.

în chip firesc, concluzia a fost 
că principala îndatorire a comitetu
lui municipal de partid nou ales con
stă în a întări peste tot spiritul de 
răspundere, exigență și disciplină, de 
a asigura mai buna cuprindere a pro
blemelor și a determina creșterea 
gradului de participare a tuturor co
muniștilor la realizarea exemplară a 
obiectivelor planului, asigurîndu-se o 
mai puternică activizare politică a 
nemembrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii.

Ocîav GRUMEZA 
corespondentul „Soînteii"

încheierea lucrărilor, conferin- 
au adresat telegrame C.C. al

In
fele _____  _______  __  __
P.C.R., tovarășului N'icolae Ceausescu 
și au adoptat hotăriri prin care, in 
deplin consens cu voința întregii na
țiuni, susțin ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie reales in înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Pretutindeni în timpul vizitei, 
atit in sectoarele de bazâ ale 
întreprinderii de autocamioane, 
cit și la sosirea pe stadionul 
central din Brașov, tovarâșul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov sînt ovaționați cu 

căldură

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au fost intimpinați ieri 

de populația Brașovului cu manifestări 
de caldă prietenie și deosebită stimă

1N MIJLOCUL CONSTRUCTORILOR
DE AUTOCAMIOANE

Partidă 
de 

vînătoare
Răspunzind invitației tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulga
ria, a participat, vineri dimineața, 
la o partidă de vînătoare în pădu
rile din zona Baraoltuiui din ju
dețul Covasna. ,

La terminarea vînătorii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au luat parte la un dejun vinăto- 
resc.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Populația Brașovului, puternic 
centru al muncii socialiste, a pri
mit, vineri după-amiază, cu calde 
sentimente prietenești și deosebită 
stimă, pe secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și pe primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Todor Jiv
kov, aflat în țara noastră într-o 
vizită de prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au fost în
soțiți în această vizită de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ștefan Birlea, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul cabinetului se
cretarului general al partidului și 
președintelui republicii, Petre Du
minică, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Sofia. De 
asemenea, au fost prezenți tovarășii 
Andrei Lukanov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
președintele părții bulgare în Co
misia mixtă, Milko Balev, secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, Petăr Da- 
nailov, membru al C.C. al P. C. 
Bulgar, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Elicopterul prezidențial a ateri
zat pe stadionul central, situat. în 
apropierea întreprinderii de auto
camioane. Mulțimea adunată în 
tribune — oameni ai muncii ro
mâni, germani, maghiari — întim- 
pină cu aplauze prelungite și urale 
pe cel doi conducători de partid și 
de stât. Se scandează cu putere, 
neîntrerupt : „Ceaușescu — Jiv
kov „P.C.R. — P.C.B.

Primul secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., Gheor- 
ghe Dumitrache, adresează distinși
lor oaspeți, în numele comuniștilor, 
al puternicului detașament munci
toresc din această parte a țării, un 
cald salut. In semn de ospitali

tate tradițională, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov sînt 
rpgați să guste din pîinea și vinul 
ce au adus dintotdeauna faima a- 
cestor meleaguri. Un grup de fete, 
purtînd frumoase costume națio
nale, specifice acestei zone, oferă 
buchete de flori.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări răspund cu mul
tă prietenie acestor emoționante și 
sincere manifestări prietenești și 
se îndreaptă, în aplauzele mulțimii, 
spre întreprinderea de autocamioa
ne. Aici, în întîmpinare au venit 
Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, reprezen
tanți ai centralei de specialitate și 
ai consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere.

în sala de consiliu, ing. loan Ma- 
teescu, directorul general al între
prinderii, prezintă tovarășului To
dor Jivkov profilul și evoluția cu
noscute în anii construcției socia
liste de această unitate de elită a 
industriei noastre, perspectivele 
care îi sînt deschise de proiectul 
de Directive ale celui de-al XII- 
lea Congres al partidului. Se in
formează că datorită preocupării 
constante a conducerii partidului 
și statului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușeseu, între
prinderea brașoveană, care ființea
ză din 1921, a cunoscut o continuă 
extindere, căpătînd un profil bine 
definit, impus de necesitățile strin
gente ale economiei naționale în 
continuă dezvoltare. Anul trecut, 
pe porțile întreprinderii a ieșit cel 
de-al 500 000-lea autocamion. Anul 
acesta, cei aproape 30 000 de mun- 
citori, tehnicieni și ingineri ur
mează să realizeze 37 000 de auto
camioane în 7 familii, 76 de tipuri 
și sarcini utile cuprinse întle 2,5— 
25 tone.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Bulgariei, persoa
nele oficiale care îi însoțesc vizi
tează cîteva dintre sectoarele de 
bază ale modernei întreprinderi. 
Rețin atenția rezultatele obținu
te în modernizarea procesului de 
producție, prin introducerea ma
sivă a mecanizării și automati
zării, prin folosirea cu maximă 
eficiență a spațiilor de producție, 
înalții oaspeți urmăresc cu in
teres fluxul de producție al ben

zilor automate, rolul tot mai im
portant pe care a început să-l joace 
în această mare unitate a construc
țiilor de mașini cibernetizarea ope
rațiilor de control al calității dife
ritelor componente ale motoarelor.

Tovarășul Todor Jivkov a preci
zat că în acest domeniu al activi
tății industriale, între întreprinde
rile de profil bulgare și românești 
poate fi organizată o fructuoasă 
cooperare.

In încheierea vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
persoanele oficiale române și bul
gare care îi însoțesc asistă la o 
prezentare a celor mai noi tipuri 
de autovehicule, care atestă forța 
de creație a industriei constructoa
re de mașini românești. Prin fața 
înalților oaspeți trec autoturisme 
Dacia și de teren, autovehicule de 
diferite tipuri și utilități, cu capa
cități cuprinse între 2,5 și 50 de 
tone, alte mijloace moderne de 
transport, tractoare și combine de 
diferite tipuri și puteri, realizate 
de întreprinderile constructoare de 
mașini din țâră.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, adresează re
prezentanților puternicului colectiv 
de la întreprinderea de autocamioa
ne și, prin ei, țuturor constructo
rilor de mașini din țara noastră 
calde felicitări pentru tot ceea ce 
au înfăptuit pînă acum și le urea
ză noi succese în crearea de mij
loace tehnice cerute de economia 
națională, de cerințele pieței inter
naționale.

In amintirea vizitei, tovarășilor. 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
li se oferă macheta ultimului tip de 
autocamion realizat la Brașov, ex
presie a competenței și maturității 
tehnice ale acestui mare și harnic 
colectiv muncitoresc al. țării.

De aici, din incinta întreprinde
rii, unde a avut loc prezentarea 
acestor semnificative realizări ale 
tehnicii românești, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au ple
cat spre Sinaia. Din nou, miile de 
brașoveni ovaționează îndelung 
pentru prietenia româno-bulgară, 
stimulată puternic de frecventele 
întilniri dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
vecine și prietene.

B^BBBBBBEBBBB^BBBBBBBțBBBB

Ne pregătim pentru Congresul partidului
prin muncă animată de spirit revoluționar
(Urmare din pag. I)

vind îmbunătățirea activității in toa
te sectoarele. Ne angajăm să apli
căm exemplar in viață hotăririle ce 
vor fi adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului, care vor ridi
ca tara pe noi trepte de progres și 
civilizație, sporind necontenit pres
tigiul in lume al scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă România.

însuflețiți de minunatele perspecti
ve ale viitorului tării și poporului, 
strălucit întruchipate în documentele 
programatice ale Congresului al 
XII-lea al partidului — se subliniază 
în telegrama Conferinței cadre
lor didactice, cercetătorilor si stu
denților din centrul universitar 
Iași — ne angajăm ferm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să nu' precupețim nici un 
efort în îndeplinirea înaltei misiuni 
patriotice de modernizare a învăță- 
mintului. de trecere a acestuia la o 
nouă calitate, de sporire a contribu
ției noastre la procesul de formare 
a omului nou. capabil să pătrundă și 
să cunoască știința, să minuiască teh
nica cea mai înaintată.

Urmind cu consecventă îndem
nurile dumneavoastră făcute cu 
diferite prilejuri și îndeosebi cele 
reieșite din vizita de lucru pe 
care ati efectuat-o recent in ora
șul Salonta, organizația orășeneas- 
câ_ de partid, se spune în telegra
mă. va milita pentru mobilizarea 
energiilor și capacităților creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii români, 
maghiari și de alte naționalități. în

frunte cu comuniștii, pentru a reali
za in mod exemplar sarcinile ce ne 
revin.

Conferința organizației orășenești 
de partid Corabia — se spune în te
legrama acestei organizații — aprobă 
cu însuflețire si entuziasm propu
nerea ca dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales in înalta funcție de se
cretar general al partidului. Aceasta 
ne dă garanția deplină a înfăptuirii 
hotăririlor ce vor fi adoptate de Con
gresul al XII-lea al P.C.R.. a Progra
mului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate si de înain
tare a României spre comunism.

Oamenii muncii —. români, ma
ghiari, germani, ucrainieni și de alte 
naționalități, se spune in telegrama 
Conferinței organizației orășenești 
de partid Vișeu de Sus. județul Mara
mureș. dezbătind pe larg proiecte
le de documente ale Congresului al 
XII-lea al partidului, iși exprimă to
tala aprobare față de conținutul lor, 
precum și hotărjrea de a-și consacra 
întreaga capacitate si putere de mun
că înfăptuirii nobilelor idealuri pre
figurate în ele. Ca semn al recuno- 
știintei pentru felul în care acționați 
in fruntea partidului si statului, con
ferința noastră iși afirmă adeziunea 
deplină la propunerea ca dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Delegații la Conferința organizației 
orășenești Orăștie iși exprimă adînca 
bucurie și satisfacție și iși manifestă 
adeziunea totală fată de propunerea

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la Congresul al XII-lea în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului. Sintem convinși, se spu
ne in telegramă, că prezența dum
neavoastră. înflăcărat revoluționar, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
in fruntea partidului și statului, re
prezintă cea mai deplină garanție că 
hotăririle ce vor fi adoptate de Con
gres vor fi transpuse în viață, spre 
binele și fericirea națiunii noastre 
socialiste.

Ne exprimăm adeziunea deplină 
față de proiectele documentelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
conștienți că înfăptuirea mărețe
lor și însuflețitoarelor obiective 
cuprinse în aceste documente im
pune participarea amplă a tuturor 
forțelor națiunii, ridicarea pe plan 
superior a întregii noastre activități 
— se arată in telegrama Conferinței 
organizației comunale de partid Sub- 
cetate. județul Harghita.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
orașul nostru, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — se 
arată în telegrama Conferinței orga
nizației orășenești de partid Cărei — 
iși îndreaptă gindurile și sentimentele 
cele mai nobile către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și vă exprimă 
profunda mulțumire și recunoștință 
pentru întreaga activitate pe care o 
închinați cu strălucită și exemplară 
dăruire revoluționară partidului, pa
triei și poporului, triumfului socia
lismului și comunismului pe pămîntul 
scump al României.

(Agerpres)

ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU SLATINA : 
Angajamentul anual depășit

Colectivul întreprinderii de alu
miniu din Slatina — unitate dis
tinsă cu Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România", clasa I — 
consemnează in bilanțul realizări
lor cu care se pregătește să intim- 
pine Congresul al XII-lea al P.C.R. 
obținerea, in plus față de sarcinile 
de plan la zi, a unei producții in
dustriale de 40 milioane lei și a 
unei producții destinate exportului 
de peste 30 milioane lei valută.

Aceste sporuri, înregistrate în 
condițiile economisirii unor însem
nate cantități de alumină calcinată 
și hidrată, criolită sintetică, anozi 
pentru electroliză și sodă calcina
tă, ale diminuării consumurilor de 
energie electrică pe tona de pro
dus cu 470 kWh față de nivelul 
atins in 1975, ca și ale îmbunătăți
rii calității aluminiului elaborat, 
reprezintă depășirea cu 300 tone 
a angajamentului anual la produc
ția fizică.

CÎMPIA TURZII: 
Un nou laminor 

în funcțiune
Constructorii de pe platforma in

dustrială a orașului Cîmpia Turzii 
au pus în funcțiune. în cadrul 
combinatului metalurgic din aceas
tă localitate, un nou și modem la
minor, capabil să producă anual 
circa 240 000 tone țagle. Noul obiec
tiv este dotat cu echipamente și in
stalații perfecționate construite in 
tara noastră.

După multe secole, nu
mele orașului, a redevenit 
simbolic. Pentru că numele 
său actual (cel antic, cel 
roman, era Aegyssus) pro
vine de la „tul", ceea ce 
într-un arhaic dialect do
brogean înseamnă cărămi
dă. Așa s-a și chemat ora
șul — Tul — atunci cind, in 
secolul al XVI-lea, a 
început reconstrucția sa și 
pentru asta dogoreau aici, 
zi și noapte, cuptoarele de 
ars cărămizi.

1 Perfect valabil și azi. 
Atita doar că proporțiile 
(dimensiuni fizice, econo
mice, sociale) sînt. evi
dent, . incomparabile. Și 
atita doar că mărunta cără
midă, din motive de ritm, 
de eficientă și calcul de re
zistență al construcțiilor a 
trebuit să fie înlocuită cu 
betonul, metalul și sticla. 
Altminteri, pe aceeași va- 

•tră, orașul renaște, este 
reconstruit din temelii, cu 
totul, dar cu totul altfel. De 
ce ? Pentru că în trupul 
său, între zidurile sale mă
runte, părăginite, insalubre, 
croite pentru o viată a re
semnării și umilinței, nu 
mai putea să încapă sufle
tul nou, renăscut și el și 
dornic de măreție, al ora
șului.

Practic, renașterea ora
șului (cu ambițiile și la di
mensiunile spre care se în
dreaptă azi) a început în 
urmă cu doar un deceniu. 
Ce se poate face, pentru un 
oraș, într-un deceniu ? 
Enorm. Enorm atunci cind 
el este circumscris unei 
țări care renaște în între
gul ei, folosind pentru asta 
întregul ei potențial ma
terial și de creație, într-un 
proces economic și social 
profund revoluționar și al 
cărui unic scop este 
propulsarea întregii socie
tăți spre o civilizație socia
listă superioară. Enorm se 
poate face într-un aseme
nea context, într-un oraș, 
într-un singur cincinal, cel 
anterior, întregul vechi 

centru al orașului (cu mici 
străduțe, cu scunde și pu
trede clădiri, fără absolut 
nici o valoare — veneau 
aici pictorii poate tocmai 
pentru că găseau o ultimă 
insulă de pitoresc ; nu-i 
nici o pagubă că au pier
dut-o) a dispărut și s-a 
clădit in loc o incintă ur
bană modernă, cu bu
levarde largi, cu blocuri 
moderne, cu o largă piață 
(întinse suprafețe din albul 
cărora se ridică verticala 
unui palat politico-admi-

TULCEA - toate pînzele sus
nistrativ, a supermagazinu- 
lui „Diana“, a poștei, a al
tor clădiri). De-a lungul 
cheiului, în vechiul port, au 
fost șterse cu buldozerul 
șiruri lungi de maghernițe 
și. doar în cițiva ani, au 
crescut in lumina dulce a 
orașului o modernă arteră 
de blocuri și magazine noi, 
o gară nouă pentru calea 
ferată și alta pentru trafi
cul fluvial, o casă nouă de 
cultură, un hotel superb. 
Apoi două negre mahalale 
au devenit două noi cartie
re de blocuri de locuințe. 
Iar „la Tabără", pe un fost 
maidan, o modernă bază 
sportivă.

încă nu s-a sfîrșit cel 
de-al doilea plan cincinal 
cuprins în deceniul renaș
terii orașului și iată că 
Tulcea se înfățișează locui
torilor săi bucurîndu-i, in- 
sorindu-le viața cu o mult 
mai bogată zestre de nou
tăți economice și sociale. 
Un inventar prescurtat: pe 
un platou din preajma ora
șului și-a întins imperiul 
industrial un combinat me
talurgic cu două mari în
treprinderi — de alumină 
calcinată și de - feroaliaje. 

Produce acum anual 400 000 
tone, alumină calcinată și 
80 000 tone feroaliaje (sili
ciu metalic, feroșiliciu, 
feromangan, silicomangan). 
2 100 de locuitori ai orașu
lui și-au găsit aici profesii 
noi, locuri de muncă sta
bile, venituri sigure și in 
creștere, adică un trainic 
rost al vieții. Combinatul 
se află in plină dezvoltare, 
întreprinderea de feroaliaje 
iși va spori capacitatea : 
cinci cuptoare mari sînt 
tocmai pe cale de a începe 

să producă. Și astfel, com
binatul, singurul furnizor 
de feroaliaje din tară, va 
deveni unul dintre cele mai 
mari din Europa. ' Anul 
viitor va intra în producție 
și o fabrică de materiale 
refractare magneziene. Se 
montează utilajele unei 
fabrici noi de confecții. Va 
intra în producție anul 
viitor și fabrica de prelu
crare a maselor plastice. 
Și, cel mai important • eve
niment al acestui cincinal, 
după Congresul al XI-lea a 
început construcția șantie
rului naval, iar acum, în 
preajma celui de-al XII-lea 
Congres — mai puțin de 
5 ani ! — șantierul, ince- 
pindu-și producția, se înfă
țișează într-o febrilă acti
vitate de reparare a nave
lor oceanice, de realizare a 
unor nave noi

Statul a cheltuit. în 
cincinalul trecut, pentru 
dezvoltarea economică și 
socială a orașului. 4,8 mi
liarde lei. în cincinalul ac
tual 16,6 miliarde lei. Erau, 
la sfîrșitul cincinalului tre
cut, 31 200 de muncitori. 
Vor fi, la sfîrșitul actualu
lui cincinal, 48 600. S-au 
construit, în cincinalul tre- 

cut, 4 380 de apartamente. 
Și mai mult decît dublu 
(10 000) in actualul cinci
nal, adică in intervalul din
tre două Congrese ale parti
dului (al XI-lea și al 
XII-lea). Să mai enume
răm cîteva dintre construc
țiile noi din actualul cinci
nal : 165 săli de clasă (in 
cincinalul trecut s-au con
struit 122), 1 085 locuri in 
grădinițe (240 în cincinalul 
trecut), 600 locuri in creșe 
(700 in cincinalul trecut). 
3.044 locuri în cămine de 

nefamiliști (512 între 1971— 
1975), 7 săli de gimnastică 
(plus 2 din cincinalul tre
cut), un spital cu 700 de 
paturi, o sală polivalentă, o 
policlinică, magazine; res
taurante, cofetării etc. De 
la un congres la altul, 
orașul crește măsurînd nu 
numai în timp, ci și în spa
țiu, ca și in dimensiunile 
sale spirituale, amplificări 
substanțiale.

Pe dinaintea portului 
Tulcea au trecut mereu 
vapoare mari, oceanice, 
defilînd orgolios. Nu se 
opreau aici niciodată. Nici
odată n-au avut cum și de 
ce să le rețină aici orașul 
și portul său, croite cîndva 
pentru o mult prea modes
tă existență. Tulcea este 
astăzi port pentru vase ma
ritime. Și e chiar portul de 
domiliciu al flotei noastre 
de pescuit oceanic (46 de 
traulere plus 6 vase frigo
rifice de transport). în por
tul lor. al ăia vel or de pes
cuit oceanic, funcționează 
un mare depozit frigorific, 
care, potrivit prevederilor 
Congresului al XI-lea, se 
află acum în extindere. 
Mai există și un port in
dustrial, in care mineralie

re maritime iși descarcă 
miile de tone. Vasele ocea
nice mai poposesc aici, în
cepi nd din 1977, și pentru a 
fi ridicate, din apă, urcate 
pe docuri (cu ajutorul uneia 
dintre cele mai moderne 
instalații de andocare din 
lume — un sincrolift) și 
supuse operațiilor de repa
rații generale în șantierul 
naval specializat Marele 

. șantier, construit pe locul 
unor bălți de la marginea 
orașului (multi dintre munr 
ci tor ii de azi povestesc des
pre peștii pe care îi pescu- 
iau ei. la undiță, exact pe 
locul în care astăzi iși în
deplinesc cu mare mindrie 
munca lor la mașini și in
stalații moderne, in profe
sii la care nu îndrăzniseră 
să viseze).

Ce se poate face în zece 
ani ? Enorm. Și mai mult 
se poate face în cinci ani... 
Dacă anii aceștia sînt a 
doua jumătate a deceniului 
amintit. Pentru că. între 
Congresul al XI-lea și 
Congresul al XII-lea, se 
cuprind la Tulcea mai mult 
de două treimi din realiză
rile deceniului amintit. Ex
plicație simplă : dezvoltarea 
generează... dezvoltare. U- 
neori în progresie geome
trică.

Așa va fi, potrivit: preve
derilor din proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XII-lea, și în urmă
toarea etapă. Actuala in
dustrie se va amplifica, in
dustrii noi iși vor face in
trarea și iși vor revărsa 
binefacerile în viata econo
mică și socială a orașului. 
Un riguros plan de siste
matizare ne înfățișează 
imaginea unui oraș pe care 
navigatorii, trecînd pe Du
năre prin fața lui. îl vor 
privi fermecați.

Da, orașul cu nume sim
bolic pentru ideea de con
strucție, merge spre îm
plinirea vocației și destinu
lui său, cu toate pîn
zele sus,

Mihai CARANFIL
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în 22 de județe au fost 
semănate în întregime 
suprafețele planificate

w vr

Au încheiat lucrările
JUDEȚUL ARGEȘ: Recoltarea, însămînțările

și livrările la fondul de stat
Printr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, Comitetul județean Argeș al P.C.R. raportează că in 
ziua de 18 octombrie, în acest județ s-a incheiat recoltatul porumbului, 
cartofilor și strugurilor. De asemenea, s-a incheiat insămintarea cerealelor 
păioase de toamnă pe toate cele 68 200 hectare prevăzute in plan. In te
legramă se subliniază, totodată, că planul de livrări la fondul centralizat 
de stat a fost îndeplinit in proporție de 108 la sută.

JUDEȚUL SATU MARE: Semănatul griului,

recoltarea cartofilor, strugurilor și fructelor
Comuniștii, toti lucrătorii ogoarelor sătmărene, români, maghiari, ger

mani și de alte naționalități, se arată in telegrama Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., aetionînd cu dăruire și înaltă responsabilitate, in 
spiritul chemărilor și indicațiilor dumneavoastră, vă raportează că, la data 
de 19 octombrie a.c., au încheiat însămințarea culturilor de toamnă pe 
întreaga suprafață de aproape 84 000 de hectare. S-a încheiat, de asemenea, 
recoltarea cartofilor, strugurilor, fructelor.

JUDEȚUL NEAMȚ: Semănatul griului
Oamenii muncii de pe ogoarele județului Neamț, în frunte cu comu

niștii, au incheiai la data de 19 octombrie a.c. semănatul griului pe întreaga 
suprafață planificată, urmind ca recoltarea porumbului pentru boabe să 
fie terminată pînă in seara zilei de 20 octombrie. In prezent, se spune 
în telegrama adresată de Comitetul județean Neamț al P.C.R., mecaniza
torii, cooperatorii, ceilalți oameni ai muncii din agricultura județului mun
cesc neobosit pentru ca 411 numai cîteva zile să încheie recoltarea celor
lalte culturi de toamnă de pe ultimele suprafețe.

JUDEȚUL VRANCEA: Semănatul griului 

și recoltarea porumbului
în unitățile agricole din județul Vrancea s-au încheiat semănatul griu

lui și recoltarea porumbului. în prezent, eforturile sînt îndreptate spre 
urgentarea culesului strugurilor și transportul porumbului din cimp.

JUDEȚUL MEHEDINȚI^ Semănatul
Lucrătorii ogoarelor mehedințene au încheiat semănatul griului pe 

întreaga suprafață planificată la nivelul județului. în prezent, toate forțele 
tint concentrate la eliberatul terenului și executarea arăturilor de toamnă.

După datele 
comunicate ieri 

la Ministerul 
Agriculturii

MAI AU
DE SEMĂNAT
Județul

Suprafața 
(în hectare)

Dolj 5 650
Olt 8 079
Teieorman 8 619
Ilfov 11 640
Ialomița 12 800
Timiș 10 302
Bihor 4 333
Prahova 4 129
Dîmbovița 2 820
Vil cea 1539
Gorj 3151
Caraș-Severin 5 680
Vaslui 10 870
lași 3 845
Sibiu 2 420
Sălaj 4 000
Brașov 8 095

Așa cum rezultă din acest 
tabel, suprafețele care mai tre
buie să fie semănate sînt, țî- 
nînd seama de mijloacele me
canice de care dispun unitățile 
agricole, în marea majoritate a 
județelor, ușor de realizat într-o 
zi, cel mult două. Faptul că în 
unele unități nu se realizează 
vitezele, lucru pe deplin posibil 
de realizat și chiar de depășit, 
se datorește unor deficiențe de 
ordin organizatoric care se re
feră la :

1. Insuficiența forțelor mobi
lizate la eliberarea terenului 
ce urmează a fi semănat;

2. Neconcentrarea, în formații 
mari, a tuturor tractoarelor dis
ponibile la executarea arături
lor ;

3. Nepregătirea din timp a te
renului pentru a se crea semă
nătorilor front de lucru să lu
creze cu întreaga capacitate.

Acolo unde sînt, desigur, si
tuații obiective (dar subliniem, 
acestea sînt extrem de puține, 
indt practic nici nu pot fi 
luate în considerare), lucrurile 
își mai pot găsi cît de cît o 
explicație. Dar cum pot explica 
această situație cadrele de con
ducere din unități agricole, co
mune, consilii agroindustriale 
foarte mult rămase in urmă, 
așa cum rezultă și din relatările 
publicate in pagina de față ? 
Acum este nevoie de un efort 
susținut, de ambiție și spirit de 
răspundere pentru a termina 
fără nici o întîrziere însămin- 
țările pe toate suprafețele.

în unitățile agricole din județul Teleorman ou fost însâmințate 
aproape 104 000 hectare cu grîu. Această lucrare s-a executat pe 
97 la sută din suprafețele prevăzute în întreprinderile agricole de 
stat și 92 la sută în cooperativele agricole. în fotografie: la C.A.P.

Smîrdioasa sînt trase ultimele „brazde” la semănat

Una se vorbește la județ, 
alta se... seamănă In unele comune

Ajutorul dat prin redistribuirea forțelor este folosit în mod 
necorespunzător în unele unități din județul Ilfov

La 19 octombrie, în județul Ilfov 
mai rămăseseră de insămințat cu 
grîu 11 640 hectare. O suprafață care, 
dacă luăm în considerație forțele me
canice de care dispun unitățile agri
cole din acest județ, ar putea fi se
mănată în oel mult o zi și jumătate. 
Este o concluzie impusă nu numai de 
calculul hîrtiei. Cu cîteva zile în 
urmă. într-o discuție, tovarășul Victor 
Ghidarcea, secretar al comitetului 
județean de partid. își exprima con
vingerea că există toate condițiile 
pentru încheierea ► semănatului la 20 
octombrie. In acest scop, comitetul 
județean de partid a luat și măsurile 
ce se impuneau : ,

1. Redistribuirea utilajelor din con
siliile avansate și cele care au înche
iat semănatul, în cele rămase in 
urmă pentru a le sprijini la executa
rea arăturilor si pregătirea terenului.

2. Reamplasarea unor suprafețe cu 
griu in unități, care au teren pregătit, 
respectindu-se insă asolamentele sta
bilite.

Și măsurile au fost materializate cu 
operativitate. Din cele 85 secții de 
mecanizare din județ care au inche
iat semănatul, coloane totalizind 
peste 500 -de tractoare cu pluguri au 
fost deplasate, împreună cu mecani
zatorii, în cooperativele agricole și 
fermele I.A.S. din consiliile agroin
dustriale Bolintinu, Gorneni. Periș, 
Ștefănești, Vidra, Vinătorii Mici, 
Frumușani, Fundeni. Giurgiu si Bă- 
neasa, care mai au suprafețe mari de 
semănat.

Iată însă că, deși ne aflăm la 20 
octombrie, cu toate măsurile între
prinse mai sînt de pregătit 9 000 hec
tare de teren. Menținîndu-se acest 

.ritm, cu totul necorespunzător, ar 
mai fi necesare trei-patru zile pen
tru încheierea însămînțărilor. De
sigur. ar fi o situație de ne
acceptat, și tocmai de aceea se pune 
întrebarea : ce anume frinează în

cheierea însămînțărilor pe ultimele 
suprafețe la timpul stabilit 1 Un raid 
întreprins prin mai multe unități a- 
gricole ne-a prilejuit o concluzie fără 
echivoc: in unele unități ajutorul 
primit de la județ nu este însoțit de 
înzecirea eforturilor proprii.

Consiliul agroindustrial Frumușani. 
Aici mai sînt de semănat 700 hectare. 
Pe fiecare cooperativă, fermă și for
mație s-au stabilit viteze de lucru, 
pentru a încheia semănatul la timp. 
Cele 35 de tractoare, venite în spri
jin de la S.M.A. Chiselet și Budești, 
sint toate in brazdă. Dar ce folos, 
dacă mijloacele proprii ale secțiilor 
de mecanizare din acest consiliu 
nu-și aduc și ele o contribuție pe 
măsură. La semănat se lucra cu nu
mai 14 semănători, alte 6, cu care 
s-ar putea realiza în plus 80 hectare 
pe zi. stăteau inerte în curtea secții
lor de mecanizare. „Nu avem front 
de lucru“ — se lamenta tehnicianul 
Nicolae Pană de la C.A.P. Frumu
șani. „De ce, doar v-au fost trimise 
în ajutor forțe importante ?“ — l-am 
întrebat pe tovarășul Tudor Nica, 
directorul S.M.A. Frumușani. „Este 
adevărat — vine răspunsul — dar nu 
putem folosi 11 tractoare din a]e 
noastre. Ne lipsesc mecanizatorii. Cu 
ele am putea ara încă circa 40 hec
tare pe zi“. „Și ce aveți de gînd ?“ — 
am insistat. „Putem rezolva proble
ma cu forțe proprii — intervine în 
discuție tovarășul Dumitru Cioclei, 
președintele consiliului agroindus
trial Frumușani. Vom pune pe trac
toare trei mecanizatori de la comple
xul avicol Vasilați, un vînzător de la 
cooperativă, iar pentru restul adu
cem de miine muncitori de la ate
lierele de prestații din comună".

De ce insă cu atita întîrziere ? Și 
mai ales de’ ce, cum se spune, abia 
atunci cînd ajunge cuțitul la os ? In 
cele două comune din consiliu au 
fost pregătiți să- conducă tractorul 
mai mulți cooperatori, inclusiv ca

drele de conducere ale cooperativei. 
Din păcate, acești oameni atît de ne
cesari acum, in vîrf de campanie, nu 
au fost mobilizați să urce pe tractor, 
pentru ca arăturile să se facă în două 
schimburi. Deci,\ după cum rezultă 
din constatările -Uintr-un singur con
siliu agroindustrial, putem afirma 
fără rezervă că una se spune la 
județ, alta rezultă pe teren.

Am întîlnit insă și multe aspecte 
care denotă spirit de inițiativă și 
abnegație. Ritmul de lucru se poate 
intensifica și prin mărirea numărului 
de ore pe tractor. Ne-au dovedit 
aceasta doi mecanizatori care, lu- 
crind de la 5 dimineața pînă la 12 
noaptea, depășesc zilnic programul 
de arături. Mihai Avram și Petre 
Lazăr de la secția Frumușani au arat 
împreună, în ziua de 15 octombrie. 
9,5 hectare, iar în zilele de 16, 17 și 
18 — cite 16 hectare. Un exemplu 
de urmat.

Din raidul întreprins în consiliul 
unic Frumușani se ridică și unele 
probleme pe care le supunem aten
ției direcției generale agricole, bazei 
de aprovizionare, fabricii de anvelo
pe „Danubiana".

1. Desele pene de cauciuc la trac
toare înseamnă zilnic cel puțin 2 ore 
de întrerupere. Un exemplu. Meca
nizatorul Tudor Ilie lucrează ziua pe 
combină, iar de cînd se lasă seara 
— pînă la miezul nopții — pe tractor. 
Deși anvelopele și camerele au fost 
schimbate cu -două luni in urmă și 
n-au avut nici o înțepătură, penele 
se tin lanț. Se cere mai multă aten
ție la respectarea tehnologiei de fa
bricație a cauciucurilor.

2. Lipsesc tuburile de conducere a 
semințelor de la semănătorile SUP 29. 
Din cele 200 solicitate au fost livrate 
30. Urmarea : se fac improvizații, se 
pierde timp prețios.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

La C.A.P. Izvoarele, județul Ilfov, se pregătește intens terenul pentru a se asigura front de lucru la semănat

BIHOR: OLT:

Un ritm care garantează 
că astăzi ultimul bob 
va fi pus sub brazdă

Ieri dimineață, interesîndu-ne de 
mersul semănatului, directorul di
recției agricole a județului Bihor 
ne-a declarat : „Pînă la sfîrșitul 
săptăminii (20 octombrie — n.n.) vom 
termina însămînțările în întregul 
județ".

Intr-adevăr, pe Ogoarele bihorene 
semănatul se apropie de sfîrșit. Vi
neri dimineața au mai rămas 6 pro
cente, ceea ce în cifre absolute în
seamnă 4 338 hectare. Destul de mult. 
Am solicitat deci tovarășului Gheor
ghe Laza, directorul direcției agri
cole județene, să ne‘precizeze pe ce 
anume se bazează afirmația făcută 
la început :

— Avind în vedere că in cursul 
zilei de joi. 18 octombrie, s-au insă- 
mînțat, în total, pe județ 2 932 hec
tare, restul de 4 338 hectare față de 
plan, cu același ritm de lucru, vor 
putea fi terminate în mai puțin de 
2 zile. Precizez : avem creat' front 
de lucru.

— Cum se prezintă situația pe sec
toare — respectiv, în I.A.S. și 
C.A.P. ?

— La Întreprinderile agricole de 
stat, azi (19 octombrie — n.n.) pu
nem punct final. Au mai rămas 152 
hectare. Mai puțin decît s-a semănat 
ieri.

— Dar situația la C.A.P. este tot 
atît de bună ?

— Relativ la fel. Ritmul de lucru 
s-a accelerat în ultimele zile. S-a 
făcut transferul de forțe de la uni
tățile care au terminat semănatul. 
Arăturile se execută in două schim
buri pe ultimele suprafețe. Pregăti
rea terenului continuă pînă Ia orele 
22—23, iar semănatul ține pînă se 
lasă întunericul. Concret, astăzi di
mineață mai erau de însămințat in 
acest sector 4 246 hectare. Raportînd 
această suprafață la cea însămînțată 
ieri — 2 745 hectare — înseamnă că, 
cu același ritm de lucru, în 2 zile — 
astăzi (20 octombrie) — însămînțările 
vor putea fi încheiate și în sectorul 
cooperatist.

Alexandru PETI
corespondentul „Scînteii"

Sînt cei din urmă
la însămințări, dar... 
primii la justificări 

într-o comună din județul Vaslui, unde în două 
zile n-a fost semănat nici măcar un bob, iar 
cadrele de răspundere „sînt peste tot“, dar nu 

acolo unde trebuie : la cîmp
Joi 18 octombrie a.c.1, la cooperativa 

agricolă Ivești, din consiliul unic 
agroindustrial Tutova — Vaslui, am 
întîlnit Ia semănatul griului o si
tuație cel puțin neobișnuită pentru 
această dată. Din planul de 1 300 hec
tare, mai sînt de însămințat 500 hec
tare, Normal ar fi fost să ni se spună 
că recuperarea se face însămînțind 
de zor, intr-un ritm accelerat. Dar 
nici vorbă de așa ceva. împreună cu 
șeful secției de mecanizare am cal
culat randamentul celor 4 semănători 
pe perioada 15—18 octombrie. în trei 
zile, respectiv 15. 16 și 17 octombrie, 
s-a înaintat cu ...40 hectare, ritm de 
melc nu alta, dacă se ține seama că 
programul celor 4 semănători este 
de 60 hectare pe zi, iar alte 2 nici 
măcar nu sint folosite. Deci, in 3 zile 
nu s-a realizat nici planul unei se
mănători. Și pentru ca imaginea in
dolentei să fie completă. în ziua de
18 octombrie nu s-a pus sub brazdă 
măcar un bob de griu. De oe ? Ni 
s-a răspuns pe ocolite, invocîndu-se 
ba uscăciunea terenului, ba lipsa de 
suprafețe eliberate — in așa fel încît 
nu se putea înțelege nimic. Pentru
19 octombrie erau pregătite 100 hec
tare și se spera (aici nimic nu se știe 
precis : „se speră", „se presupune") 
că alte 200 hectare vor fi arate sim- 
bătă și duminică și... cam atit. Pentru

, ultimele 200 de hectare necesare rea
lizării planului celor 1 300 hectare, 
mecanizatorii nu au nici acum cu
noștință unde să are și să însămîn- 
țeze. I-am căutat pe inginerul șef al 
unității, Ilie Pascal, și președintele 
cooperativei. Gheorghe Podoleanu, 
să-i întrebăm cînd au de gînd să în
cheie semănatul. Se aflau — se 
bănuia — Cu treburi. Unde ? Nimeni 
nu știa.

Am parcurs o parte din cîmpul coo
perativei. Mari suprafețe nerecoltate, 
dar nici oameni la lucru. La punctele 
de lucru ale tractoarelor — la arat 
și discuit — nu era nici un cadru de . 
conducere.

Aseară la ora 18,15 am vorbit la 
telefon cu primarul comunei, tov. Ion 
Ciobanu. Mai întîi a ținut să preci
zeze că joi. cînd noi l-am căutat la 
Ivești, se afla intr-un sat pentru re
zolvarea unor probleme importante. 
„Probleme in legătură cu semăna
tul ?“ „Nu, in nici un caz nu erau 
in legătură cu semănatul" — ne spu
ne primarul, ca si cum ar fi vrut să 
se apere, să nu-1 bănuim că s-a ocu
pat de semănat. Din păcate, restan
tele sint ace’eași pe care le-am notat 
noi la fața locului : 590 hectare încă 
de semănat, alte 100 hectare de 
recoltat porumb, iar 200 hectare tre- x 
buie să fie eliberate de coceni pentru 
că aici se va insămința. „Sperăm ca 
Intr-o săptămină să terminăm aceste 
lucrări..." — ne-a spus primarul in 
încheierea discuției. Aici toate cadre
le de conducere ..speră" : și primarul. 
Si președintele C.A.P.. și ceilalți, dar 
practic nici unul nu acționează așa 
cum trebuie pentru a da certitudini. 
Poate că și președintele consiliu'ui 
unic agroindustrial „speră" și la fel 
si tovarășul D. Costin. trimis de co
mandamentul județean pentru coor
donarea lucrărilor agricole, să ajute 
consiliul unic Tutova. in cadrul că
ruia este comuna și C.A.P. Ivești. Dar 
nici unul nu acționează.

Cazul nu este singular. Piuă ieri. 19 
octombrie, pe județ semănatul de abia 
a ajuns la 88,3 la sută din plan. Mai 
sint de însămințat încă aproximativ

10 000 de hectare. Restante aprecia
bile, cu sutele de hectare, fiind în 
consiliile unice Vaslui, Puiești, Zăpo- 
deni și altele. La nivelul consiliilor 
o situație mai bună o au doar 3—4 : 
Murgeni, încă 55 de hectare. Grume- 
zoaia — 150 hectare, Rîșești — 180 
hectare, deci mai e de lucru o zi- 
două. Evident, situația de acum a 
alarmat conducerile direcției agrico
le, trusturilor județene, I.A.S. și 
S.M.A. Bine ar fi fost ca intrarea in 
alertă să se fi făcut mai de timpuriu 
și pe măsură ce termenul scadent se 
apropia să se fi intervenit operativ 
cu măsuri eficiente. Am participat la 
o radio-teleconferintă (in seara zilei 
de 17 octombrie), la care directorul 
general, ing. M. Butnaru. a anunțat, 
evident după critici destul de aspre, 
măsuri care să grăbească finalizarea 
semănatului. Măsuri bune — dar 
cam tirziu luate. Măcar acum să se 
asigure aplicarea lor.

Bune măsurile, 
dar mai ferm

aplicate!
90 LA SUTA — acesta este pro

centul la însămințarea griului în uni
tățile agricole din județul Olt. Da. 
la această dată cînd toată sămjnta 
trebuie să fie în pămînt, 10 la sută 
din ea se află în. saci. Desigur, au 
existat unele cauze obiective, dar și 
multe subiective. Spre înlăturarea a- 
cestora din urmă se acționează acum 
de către organele județene de partid 
și agricole.
• întrucît în unitățile agricole 

care fac parte din consiliile agroin
dustriale Recea. Brebeni si Vîlcele 
solul nu poate fi lucrat în condiții 
corespunzătoare, astfel încît să se a- 
sigure un bun pat germinativ, di
recția agricolă a procedat la reampla
sarea suprafețelor care urmează a fi 
însămînțate cu grîu.
• Forța mecanică a fost concentra

tă în întreprinderile agricole de stat. 
S-a întocmit un program special 
care prevede concentrarea a 250 de 
tractoare și mașini agricole în I.A.S.- 
urile rămase în urmă la însămințat. 
Aceste utilaje execută atît recol
tarea mecanizată a porumbului, eli
berarea terenului, cît si efectuarea 
arăturilor și pregătirea terenului.

• Pentru a se urgenta pregătirea 
terenului, s-a experimentat cu bune 
rezultate lucrarea solului numai cu 
discul tractat de tractorul A-1 800. 
Prin două discuiri. la I.A.S. Drăgă- 
nești-Olt. de exemplu, s-au pregă
tit sute de hectare ce vor fi insă- 
mînțate cu griu.

• Din cele 200 de tractoare ne care 
industria le-a pus suplimentar la 
dispoziția agriculturii din județul 
Olt, peste 120, imediat ce au sosit, 
au lucrat ieri din plin, mărind astfel 
suprafețele de teren pregătite si în- 
sămînțate. Aceste tractoare au fost 
dirijate cu prioritate către unitățile 
rămase în urmă la semănat.

Sînt, fără îndoială, măsuri bune. 
Dar cînd se va încheia semănatul în 
județul Olt? Ne-a răspuns tovarășul 
Gheorghe Mustățea. directorul trus
tului județean S.M.A.: Cooperativele 
agricole vor termina semănatul griu
lui în cursul zilei de sîmbătă. dar 
întreprinderilor agricole de stat le 
mai trebuie una-două zile pentru 
a putea raporta încheierea lucră
rilor.

Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii" .

Obiectivul aparatului de fotogra
fiat a surprins două instantanee 
de sezon : executarea arăturilor 
la C.A.P. Drănic, județul Dolj 
(prima fotografie), și semănatul 
griului la C.A.P. Mătăsaru — 
Dîmbovița (a doua fotografie)Crăciun LALUCI

corespondentul „Scinteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului popor cehoslovac 
și al meu personal, vă transmit vii mulțumiri , pentru sentimentele de 
simpatie exprimate in legătură cu decesul eminentului conducător de partid, 
de stat și militar al Cehoslovaciei, tovarășul general de armată Ludvik 
Svoboda.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

TELEGRAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am acordat o înaltă apreciere mesajului de prietenie pe care ați binevoit 

să ni-1 adresați cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a obținerii independenței 
țării noastre, prin care se reafirmă voința guvernului dumneavoastră de a 
conferi noi dimensiuni relațiilor de prietenie și strînsă colaborare existente, 
atit de fericit, între țările noastre.

Doresc, la rindul meu, să vă asigur, Excelență, că Guvernul Republicii 
Populare Revoluționare Guineea este animat de dorința de a menține și 
dezvolta rodnice relații de încredere cu toate guvernele iubitoare de pace 
și dreptate, participînd astfel în mod responsabil la salvgardarea păcii și 
securității internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOUR^

• Secretar general
al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele
Republicii Populare Revoluționare Guineea

Vineri dimineața, tovarășul Virgil 
Cazacu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Douglas Abey
deera. membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Național Unit din 
Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie și 
Schimb de experiență în tara noas
tră.

Cu acest Prilej, oaspetele a ex
primat conducerii P.C.R. mulțumiri
le sale și ale conducerii P.N.U. pen- 

' tru posibilitatea de a cunoaște reali
zările poporului român, sub condu
cerea P.C.R.. în înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

în cadrul convorbirii s-a realizat o 
informare reciprocă asupra preocu
părilor celor două partide, subliniin-
du-se dorința de a dezvolta relații
de prietenie și 
P.C.R. și P.N.U..

colaborare între 
. . între poporul ro

mân și poporul ceylonez. pentru lăr
girea și diversificarea relațiilor de 
colaborare dintre Republica Socialistă 
România si Republica Democratică 
Socialistă Sri Lanka.

întîlnirea ’ s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Manifestări dedicate 
Zilei Armatei 

Republicii Socialiste România
Vineri dimineața, 

generalul - locotenent 
Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului 
apărării naționale si 
Secre'az al Consiliului 
politii superior al ar
matei. s-a intîlnit )a 
Casa centrală a ar
matei cu atașați mi
litari acreditați la 
București, cărora le-a 
prezentat o expunere 
despre semnificația 
celei de-a 35-a ani
versări a Zilei arma
tei Republicii Socia
liste România. în con
tinuare. cei prezenți 
au vizionat o gală de 
filme înfătisînd as
pecte din lupta osta
șilor români in zilele 
insurecției din August 
1944 și în războiul 
antifascist, din activi
tatea de pregătire a 
militarilor de azi con
sacrată întăririi capa
cității de apărare a pa
triei.

+
Vineri după-amiază, 

a avut loc la Casa cen
trală a armatei verni
sajul expoziției de artă 
plastică ..Raport ostă
șesc", organizată în 
cinstea celei de a 
XXXV-a aniversări a 
Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste Româ
nia. Expoziția reuneș
te lucrări de pictură și 
sculptură, realizate de 
artiști ai Studioului de 
arte plastice al Arma

tei. care surprind mo
mente semnificative 
din activitatea de in
struire a ostașilor ță
rii. din pregătirea ior 
în cooperare cu gărzi
le patriotice si celelal
te elemente ale sis
temului de apărare 
națională, din munca 
desfășurată de ostași 
pe șantiere ale econo
miei naționale.

★
în întîmpinarea a- 

propiatei Zile a arma
tei noastre. în unități
le si instituțiile mili
tare de învățămînt și 
de cultură se desfășoa
ră. în prezent, nu
meroase manifestări 
politico-educative și 
cultural-artistice.

La Casa armatei din 
Mangalia a fost inau
gurat un ciclu de acti
vități intitulat ..Con
cepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pri
vind apărarea, patriei 
de către întregul po
por". iar la Casa cen
trală a armatei a fost 
prezentată expunerea 
„Apărarea unității și 
suveranității naționale 
— constantă funda
mentală în conștiința 
de veacuri a oștirii ro- 
mâne",,. s-a desfășurat 
simpozionul „Aspecte 
ale tacticii și artei o- 
perative rezultate din 
bătăliile armatei ro
mâne în războiul anti
hitlerist" si a avut loc 
o întilnire cu autorii

lucrării „Activitatea 
Partidului Comunist 
Român în armată. 
1921—1924".

La Școala militară 
de ofițeri activi de ar
tilerie antiaeriană si 
radiOlocație „Leontin 
Sălăjan" s-ă desfășu
rat simpozionul „Ar
mata română ne coor
donatele revoluției și 
construcției socialis
te". Simpozionul a fost 
urmat de montaje li
terare.

Din inițiativa comi
tetului U.T.C. din 
Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie 
„Ion Vodă", formațiile 
artistice ale elevilor 
școlii, participante la 
cea de a doua ediție a 
Festivalului național 
„Cintarea României!', 
au pregătit și susținut 
spectacolul „Jurăm 
credință patriei stră
bune", precum și o 
seară de poezie și mu
zică pe tema „Noi, 
ostașii României".

La Monumentul osta
șului român din orașul 
Cărei, militarii grăni
ceri au organizat o. 
emoțioHa'dtă evocare a 
eroismului și spiritului 
de jertfă dovedite de 
contingentele înaintașe 
în toamna anului 1944 
în luptele pentru eli
berarea ultimei braz
de de pămînt româ
nesc de sub ocupația 
fascistă.

în cursul vizitei sale în tara noas
tră. Douglas Abeydeera a avut in- 
tilniri la Consiliul Central al 
U.G.S.R.. C.C. al U.T.C.. Academia 
..Stefan Gheorghiu", Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
Comitetele județene ale P.C.R. Arad 
și Dîmbovița și a vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județele Ilfov. Arad, 
Brașov și Dîmbovița.

★
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit vineri di
mineața delegația Partidului Socia
list al Oamenilor Muncii din Mexic, 
condusă de Miguel Alvarez Gandara, 
secretar al Comitetului Central al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., un călduros salut și urări 
de noi succese în activitatea ce o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului, din partea lui Rafael Aguilar 
Talamantes, secretar general al Par
tidului Socialist al Oamenilor Muncii 
din Mexic.

Mulțumind, tovarășul Iosif Banc a 
rugat să se transmită, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. lui Ra
fael Aguilar Talamantes, un cordial 
salut și cele mai bune urări de suc
ces în activitatea Partidului Socialist 
al Oamenilor Muncii din Mexic.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de informații pri
vind preocupările actuale si activi
tatea celor două partide, au fost abor
date evoluția relațiilor bilaterale și

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările seminarului international 
studențesc organizat de Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, cit-tema-i pRo* - 
Iul și. contribuția studentiloț .Ia lițhi-,. 
darea fenomenului subdezvoltării". 
La seminar au participat reprezen
tanți ai 38 de organizații studențești 
din țări socialiste, ai unor mișcări de 
eliberare națională, din țări în curs 
de dezvoltare, țări capitaliste dezvol
tate. precum și ai unor organizații 
regionale și internaționale.

unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășa Ghizela 
membru al C.C. al P.C.R.

★
Tovarășul Cornel Burtică, 

prim-ministru al guvernului, 
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri după-amiază. pe T. Karara, 
ministrul îmbunătățirilor funciare si 
recuperării terenurilor din Republica 
Arabă Egipt, care face o vizită în 
tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
și diversificarea în continuare a re
lațiilor de 
economică 
R.A. Egipt,

Vass,

vice- 
minis-

colaborare și cooperare 
dintre tara noastră si

★
Gheorghe Pană. • prim- 
Comitetulut municipal 
P.C.R., președintele Co-

Tovarășul 
secretar al 
București al 
mitetului executiv ai Consiliului popu
lar municipal, a adresat o telegramă 
de felicitare tovarășilor Jivorad Ko- 
vacevici, președintele Adunării orașu
lui Belgrad, și Dușan Gligorievici, 
președintele Conferinței organizației 
orășenești Belgrad a Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, cu ocazia celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării ora
șului Belgrad de sub dominația fas
cistă. în telegramă se transmit de 
asemenea felicitări tuturor locuito
rilor orașului Belgrad, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire și noi succese în activitatea 
consacrată înfloririi capitalei Iugo
slaviei vecine și prietene. Se .expri
mă, totodată, convingerea că relațiile 
de strînsă colaborare statornicite în
tre municipiul București și orașul 
Belgrad, relații la a căror dezvoltare 
un rol hotărîtor îl au tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, se vor 
extinde și pe mai departe in intere
sul reciproc.

ședințele Consiliului Legislativ (Par
lamentul) al Republicii Zair, a avut 
vineri o întrevedere cu tovarășul 
Aurel Duma, ministru secretar ,de 
Stat la Ministerul Afacerilor Externe.

In timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția în legătură cu dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
România și Zair, evidențiindu-se noi 
posibilități de lărgire, a conlucrării 
dintre ceie două tari pe plan bilate
ral și in probleme ale vieții interna
ționale.

In aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, ă oferit un dejun in onoarea 
parlamentarilor zalrezi.

' Au participat Aneta Spornic. Virgil 
Teodorescu. vicepreședinți ai M.A.N., 
Vasile Vilcu, membru al Consiliului 
de Stat. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, secre
tari ai M.A.N.. președinți și membri 
de comisii permanente ale M.A.N., 
deputați.

în timpul dejunului, care S-a des
fășurat <într-o atmosferă prietenească, 
s-a toastat in sănătatea președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko. pentru prietenia dintre popoa
rele român și zairez. pentru dezvol
tarea colaborării și conlucrării dintre 
cele două țări.

La întrevedere și dejun a fost pre
zent Noengo Busu Nyoka. ambasado
rul Republicii Zair la București.

Tot în cursul zilei de vineri, oaspe
ții au vizitat întreprinderea bucu- 
reșteană „Autobuzul" și Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Ilie Verdeț a primit o 
telegramă din partea tovarășului Li 
Giong Ok, prin care premierul Con
siliului Administrativ al Republicii 
Populare Democrate Coreene mulțu
mește primului ministru al guvernu
lui român pentru felicitările adresate

cu ocazia celei de-a XXXI-a aniver
sări a creării R.P.D. Coreene.

în Jelegramă se exprimă convin
gerea că excelentele relații de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări vor continua să se întărească șl 
să se dezvolte in viitor.

COMUNICAT
cu privire la ședința a 92-a

a Comitetului Executiv al Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

\

★
Vineri au început la București con

vorbirile intre tovarășii Nicolae Con
stantin. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, si Gerhard Schu- 
rer. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării din R-D. Ger
mană.

Cu acest prilei se examinează re
zultatele obținute de organele cen
trale de planificare si ministere e- 
conomice din cele două țări in ac
tivitatea de coordonare bilaterală a 
planurilor ne 1981—1985. precum si 
măsuri pentru dezvoltarea si adîn- 
cirea în continuare a colaborării e- 
conomice. a cooperării sl specializă
rii iii Producție. în diferite domenii 
de interes reciproc.

Participă Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la București.

* ,
Delegația parlamentară zaireză, 

condusă de Heo N’Songo Amba, pre-

ll

Timp de trei zile, participants au 
realizat un fructuos schimb de idei și 
experiență asupra unor, probleme pri
vind creșterea contribuției tinerei 
generații universitare la făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
dezvoltarea economico-socială a țâ
rilor în curs de dezvoltare, contribu
ția școlii superioare la formarea ca
drelor naționale, dezvoltarea cooperă
rii și solidarității internaționale a 
studenților pentru accelerarea progre
sului general al tuturor Popoarelor.

Noul ambasador al Republicii Ele
ne in Republica Socialistă România, 
Michel Cottakis, a depus, vineri, o 
coroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
în perioada 5—18 octombrie, o de

legație a „Ziarului poporului" din 
R.P. Chineză, condusă de Vang 
Ruoshui. redactor-sef adjunct, a în
treprins. la invitația ziarului „Scîn- 
teia". o vizită de documentare în tara 
noastră.

Oaspeții chinezi au vizitat unităti 
economice, obiective social-culturale 
din județele Argeș, Maramureș, Pra
hova, Ialomița și au avut convorbiri 
la Comitetul de Stat al Planificării, 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, la organe locale de partid și 
de stat in probleme ale construcției 
socialismului în tara noastră.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită la secția presă si radlo- 
televiziune a C.C. al P.C.R.

*
Teatrul de comedie din Budapesta, 

aflat in turneu in tara noastră, a pre
zentat vineri seara în Capitală un 
spectacol de gală. Autiștii oaspeți au 
oferit pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" spectacolul „Re
portaj imaginar despre un festival 
american de muzică pon".

★
La cinematograful „Republica" din 

Iași au început vineri „Zilele filmu
lui din R. D. Germană", acțiune or
ganizată cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la proclamarea Republicii 
Democrate Germane.

★
Vineri la Iași au luat sfirșit lucră

rile celui de-al 5-lea simpozion CU 
tema „Siguranță în funcționarea in
stalațiilor energetice".

în perioada 16—18 octombrie 1979, 
la Moscova a avut loc ședința a 92-a 
a Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, la care 
au participat reprezentanții 
în Comitetul Executiv, locțiitori 
șefilor de 
noastre a 
Niculescu, 
vernului, ____ ______
Socialiste România în C.A.E.R.

Participanții la ședință au felicitat 
călduros delegația R.D.G.. și prin ea 
pe oamenii muncii din această tară, 
în legătură cu aniversarea a 30 de 
ani de la crearea Republicii Demo
crate Germane. Comitetul Executiv 
a relevat marile succese ale R.D.G. 
în dezvoltarea social-economical re
alizate sub conducerea partidului So
cialist Unit din Germania, si aportul 
său activ la dezvoltarea și consoli
darea colaborării economice frățești 
în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

în legătură cu a 15-a aniversare a 
stabilirii colaborării intre Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia șl 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc a fost relevată dezvoltarea cu 
succes a acestei colaborări pe baza 
principiilor egalității depline în drep
turi. respectării suveranității, in
tereselor naționale si avantajului re
ciproc.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor înfăptuirii practice a 
hotărîrilor ședinței a XXXIII-a a se
siunii C.A.E.R. S-a adoptat lista 
convențiilor multilaterale și a altor 
acțiuni de colaborare din programele 
speciale de colaborare pe termen 
lung în domeniile industriei, agricul
turii și transporturilor, care urmează 
să fie elaborate in organele C.A.E.R 
pînă la ședința a XXXIV-a a sesiu
nii C.A.E.R.

S-a examinat stadiul elaborării

țărilor 
_ . _ ai

guverne. Din partea tării 
participat tovarășul Paul 
viceprim-ministru al gu- 
reprezentantul Republicii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 șl 23 octombrie. In țară : Vreme 
răcoroasă, mal ales la Începutul inter
valului. Cerul va fi schimbător. In pri
mele zile vor cădea ploi locale în estul 
și sudul țării, iar la sfîrșitul intervalu
lui în nord. La murite; precipitațiile vor 
fi. izolate, semnalîndu-se și lapovlță și

convențiilor privind lărgirea specia
lizării și cooperării în producția de 
tractoare, mașini agricole, linii auto
mate, mașini-unelte speciale, grele și 
a altor mașini-unelte, inclusiv cu co- 
mandâ-program numerică și, de ase
menea, a subansamblelor de comple
tare unificate și a pieselor pentru 
acestea.

S-a dat sarcină organelor consi
liului de a elabora acțiuni de cola
borare îndreptate spre ridicarea ni
velului tehnic și a calității produse
lor, propuneri privind lărgirea utili
zării de elemente unificate pentru 
produsele ce se realizează prin coo
perare în construcțiile de mașini, in
dustria radiotehnică si electronică și, 
de asemenea, spre perfectionarea 
condițiilor economice si organizatori
ce ale construirii de obiective cu 

membre
obiective 

eforturi comune ale țărilor 
ale C.A.E.R.

în îndeplinirea hotărîrilor 
de sesiunea consiliului la 
a XXXII-a si a XXXIII-a 
perfecționarea organizării colaboră
rii au fost adoptate modificări ale 
documentelor normative ale unor or
gane ale consiliului menite să asi
gure creșterea eficienței activității 
lor. Au fost examinate și adoptate o 
serie de măsuri îndreptate spre îm
bunătățirea conlucrării dintre Consi
liul de Ajutor Economic Reciproc și 
celelalte organizații economice inter
naționale create de țările membre ale 
consiliului.

Comitetul Executiv a examinat, de 
asemenea, âlte probleme ale colabo
rării economice și tehnico-știintifice 
dintre țările membre ale C.A.E.R. 
pentru care au fost adoptate hotâ- 
rîri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă tovără
șească.

adoptate 
ședințele 

privind

X
ninsoare. Vintul va sufla slab, pîpă la 
moderat. Temperatura in creștere ușoa
ră, la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse intre minus 3 șl plus 
7 grade, mai coborite in estul Transil
vaniei, iar maximele între 10 și 20 de 
grade. Pe alocuri, în jumătatea de nord 
a țării, condiții de brumă. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii in primele zile. 
Vint slab, pînă la moderat. Tempera
tura în creștere ușoară, spre sfîrșitul ‘ 
intervalului.

35 DE ANI DE EA ELIBERAREA BELGRADULUI

Orașul alb „ORAȘUL EROU"

Știri sportive
9 Ieri. în cadrul campionatului na

tional de hochei pe gheată, la 
Miercurea Giuc. echipa Steaua a în
vins cu S—0 (0—0. 2—0. 1—0) pe S C. 
Miercurea Ciuc. Jocul a fost urmă
rit de aproape 5 000 de spectatori.

în Capitală. Dinamo București a 
dispus cu severul scor de 31—3 (10—0, 
13—0. 8—3) de Metalul Rădăuți.

• în orașul Sf. Gheorghe au conti
nuat vineri meciurile campionatului 
național feminin de baschet. Rezul
tate tehnice : Olimpia București — 
Universitatea Cluj-Napoca 54—77 ; 
Progresul București — Crișul Oradea 
65—92 ; Voința București — Voința 
Brașov 71—56 ; Carpați C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe — Mobiia Satu Mare 
61—91 ; Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești — Universitatea Timișoara 
84—59.
• Pe pista sțadionului „Metalul" 

din Capitală au continuat, vineri. în
trecerile campionatului republican de 
dirt-track (perechi). Victoria a reve
nit motociciiștilor Pavel Ion — Ale
xandru Pis (Voința Sibiu) cu 28 
puncte.
• Tenismanul român II ie Năstase 

a terminat învingător în turneul in
ternațional desfășurat la Brescia (Ita
lia), în finala căruia l-a întrecut cu 
7—6, 1—6. 6—1 pe Adriano Panatta.

» La Tel Aviv, în meci contind 
pentru turul II al „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin, echipa 
loca'ă Maccabi a intrecut cu scorul 
de 97—69 (45—31) formația Dinamo 
București. Partida retur se va dis
puta. la 22 noiembrie, la București.

tv c i n e m a

A apărut

ALMANAHUL 

„FEMEIA"-1980

PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală
6,40 Curs de limba germană 

10.00 Curs de limba spaniolă 
10,20 Șoimii patriei : A.B.C... in circu

lație (1)
10.30 Roman foileton : „Cei din Moga- 

dor" — reluarea episodului 5
11.25 Telecuiemateca
13.00 De la A la... infinit
15,00 Fotbal : F.C. Bala Mare — Uni

versitatea Craiova (divizia A). 
Transmisiune directă de la Baia 
Mare

17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămtna politică
18.50 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19.30 în intlmpinarea Congresului al 

XlI-lea al partidului. Toate torțele 
pentru Îndeplinirea exemplară a 
planului

19.50 In frunte, comuniștii ! „A lupta, 
a învinge". Secvențe din munca șl 
viața comuniștilor din MotrU

20,15 Film serial : Dallas — compania 
petrolieră Ewing. Episodul 9

21,00 întîlnirea de stmbâtă seara cu : 
Gică Petrescu. Irina Loghin, Nelly 
Mlricioiu, Dem Rădulescu, Mircea 
Vlntilă, Florin Piersic, Angela Si- 
mllea

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,30 Melodii lirice Cu : Irina Loghin, 

Gigi Marga. Constantă Cîmpeanu. 
La vioară. N. PredesCu

19,45 Reportaj pe glob : Brazilia
20,05 Ritm și melodie — muzică ușoară
20.35 Viața muzicală. Momente earner 

rale din concertele Festivalului in
ternațional „George Enescu" — 
ediția a VIII-a • Concertul pentru 
oboi șl coarde de J. S. Bach ș! 
Cvartetul de Mozart în interpre
tarea Academiei germane de mu
zică de cameră (R.F.G.) • Scherzo 
in do minor de J. Brahms și 
Scherzo de Ceăikovskl în interpre
tarea violonistului Viktor Tretia- 
kov. la pian Miball Erohin 
(U.R.S.S.) « Cvintetul de Malcolm 
Arnold in interpretarea ansamblu
lui ..Gabrieill" din Anglia

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• Deducțiile colonelului Zorin : 
PATRIA — 14,30; 17; 19.30.
• Adio, dar rămîn 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 — 14; 16,45;
19.30, FAVORIT — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19.45.
• Vacanță tragică : CENTRAL — 
15; 17,15; 19,30.
• Frați de cruce ; 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 
în loden — 16; 18; 20 : DOINA.
• Mihail, ciine de circ : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
MUNCA — 16; 18: 20.
• Ultima frontieră a morții 2 
TIMPURI NOI — 15; 17.15; 19,30.
• Uraganul vine de la Navaronej 
FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
MODERN — 9; 11,30; 14: 16,30; 19.
• 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; 11.15; 13,30; <
15,45: 18; 20.15.
• Hoțul din Bagdad : GRIVITA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Jachetele galbene : BUZEȘTI
— 15,45; 18; 20, COTROCENI —
15,30; 17,45; 20.
• Capcană pentru rață : DACIA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
PACEA — 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 exisă sub soarele fierbinte : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Misiunea Capricorn unu : CIU
LEȘTI — 9; 11.30; 14; 16.45; 19,30.
• Teatrul cel mare : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Lungea Atlantide! : VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, ARTA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Tn numele papei rege : AURO
RA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Zburați In înaltul cerului : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Omul-păianjen : TOMTS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dacă vei pleca : COSMOS — 
15,30: 17,30; 19,30.
• Fratele călăului : FLACARA — 
15,30: 17.45: 20.
• Acolo unde nu zboară pes
cărușii : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cu miinile curate : LIRA — 16; 
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu — 
15,30, Viața unei femei — 20, (sala 
Atelier) : Fata din Andros - 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Peisaj 
coral românesc. Concert susținut 
de Corul „Gaudeamus" al Conser
vatorului „C. Ponimbescu“ — 13.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Piști în furtună de singe. Specta
col susțiftut de Teatrul de come
die Budapesta — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15, Se ridică ceața — 19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Jocul vieții și al morții... 
—• 19,30, (sala Studio) : Scoica de 
lemn — 19.
• Teatrul „Giulești" (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zlmbet — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Ță
ri ase“ (sala Savoy) ; Boema rlde, 
cîntă și dansează — 19.30, (sala 
Victoria) : Costică, ne vede lumea
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Disco
— 19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Vivat 
premianții — 9,30, Trei grăsani
— 16.
• Circul București : Olimpic circ 
— 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

„Beograd" Înseamnă „orașul alb", 
dar orașul nu este alb. Belgradul n-a 
pjitut rămîne alb pentru că n-avea 
cum rămine nici galben, nici cărămi
ziu, nici cenușiu sau cu nici o-altă 
culoare pe care ar fi purtat-o inițial. 
De 40 de ori el a trebuit să-și reîn
vie nu numai văruiala, ci și clădirile, 
ulițele, piatră cu piatră si cărămidă 
cu cărămidă. Orașul a fost de. 40 de 
ori lovit de războaie. De 40 de ori 
a renăscut, ultima sa rechemare la 
viață desfășurîndu-se, ca niciodată, 
sub însemnul cert al încrederii in 
pace și durabilitate, in om și drep
tate istorică.

Pentru a o înțelege mai bine, să 
ne întoarcem cu gîndul cu 35 de ani 
in urmă, la vremea celui din urmă 
examen de sabie și foc. Păstrat de 
cotropitorii fasciști cu o incrîncenare 
crudă, ca opunere îndărătnică la lo
viturile pe care armata populară de 
eliberare și partizanii le-au dat hi
drei in tot timpul vremelnicei ei sta
ționări, importanta strategică a Bel
gradului a crescut considerabil in 
toamna anului 1914.

în aceste condiții, armata populară 
de eliberare, de sub comanda ma
reșalului Tito, acea forță crescîndâ 
care a întreținut timp de cinci ani 
o adevărată plită încinsă sub tălpile 
inamicilor, a trecut la sfîrșitul verii 
la o ofensivă generală spre cîmpia 
Serbiei, cu un efectiv de 100 000 de 
luptători. Ofensiva se desfășura in 
contextul internațional al evoluției 
favorabile a operațiunilor militare 
pe toate fronturile aliaților, inclusiv 
al situației nou create în zona car- 
pato-dunăreană după victoria de la 
23 August a insurecției române. Dez
voltarea succeselor armatei populare 
iugoslave a presupus o serie de 
contacte militaro-politico-diplomati- 
ce — și nu este poate lipsit de tîlc 
că, pentru două asemenea importante 
întilniri, din 20 septembrie și din 5 
octombrie 1944, la care a participat 
însuși mareșalul Tito, a fost ales ca 
loc de convorbiri teritoriul României, 
respectiv orașul Craiova.

La 14 octombrie, armate iugoslave 
și sovietice au pornit la atac pentru 
eliberarea Belgradului. Cu toate că 
succesul principal a fost obținut încă 
in primele 24 de ore. a fost nevoie 
de șase zile pentru lichidarea com
pletă a rezistenței hitleriste. Pe 
lingă miza strategică pierdută, bă

tălia pentru Belgrad a costat trupele 
germane 24—25 000 de oameni.

Biografia noii renașteri a orașului, 
cea de a 40-a, începea într-un fel 
în însuși focul luptelor. Pentru pri
ma oară in istoria multelor sale În
cercări, pe scena bătăliei existau 
forțe a căror, misiune principală a 
fost să prevină o serie de importan
te distrugeri. 2 000 de luptători din 
ilegalitate au fost înarmați și mobi
lizați de comuniști, în spatele liniilor 
inamicului, ca să prevină devastă
rile. .

Al doilea și cel mai concludent 
indiciu că avea loc nu o simplă scu
turare de cenușă, ci o adevărată șl 
maiestuoasă renaștere, s-a arătat

ÎNSENINĂRI DE CĂLĂTORIE

după numai trei ani, în toamna mal 
uscată a lui ’47. Topografi și geologi 
au împinzit lunca și smîrcurile de 
pe malul stîng al Savei cu măsură
tori și sondaje. Era debutul lucrărilor 
a ceea ce avea să devină „Novi Beo
grad", „Noul Belgrad". Este intr-ade
văr un oraș nou. cu zecile de mii de 
apartamente, dispuse în blocuri de la 
4 pînă la 28 de etaje, de-a lungul ar
terelor de largă respirație, cu edi
ficiile sale unicat, între care se re
levă vestitul Centru de conferințe și 
reuniuni „Sava". Ceea ce frapează 
atunci cînd se coțnpară „Noul Bel
grad" cu trecutul întregului oraș 
este însăși alegerea acestei vetre de 
extindere. Nu este vorba de dificul
tățile geohidrologice care au trebuit 
învinse, deși nici acelea nu sînt de 
Ignorat. Este interesantă însăși op
țiunea în sine. Existența, vitalitatea 
și inepuizabilele renașteri ale Bel
gradului s-au datorat, printre altele, 
poziției sale. în unghiul format de 
confluența Dunării cu Sava există 
șase coline constituite ca un turn 
geografic ce domină văile celor două 
fluvii. Cu fiecare din cele 39 de răz
boaie, Belgradul s-a închis și mal 
bine în acest turn apărat de ape. 
Acum, odată cu cea de a 40-a renaș
tere, orașul a irumpt în fața porți
lor, revărsindu-se tumultuos în afa
ră, pe acea suprafață de teren din- 
totdeauna ignorată.

Bineînțeles că elanul constructiv, 
insuflat in primul rînd de caracterul 
și vigoarea noii orînduiri, socialiste, 
nu s-a manifestat numai prin „ora
șul nou". întreaga capitală iugoslavă 
trăiește ritmurile șl îmbracă dimen
siunile unei metropole moderne, cu 
înalt grad de dotare edilitară, ale 
unui puternic centru economic, cul
tural, științific, administrativ. Pri
mul stabiliment industrial de aici, 
pus în funcțiune în 1818, a fpst — 
ironie a unei lumi strimbe — o fa
brică de... tunuri. Astăzi lucrează 
în uzinele și fabricile belgrădene 
430 000 de oameni ai muncii, din a 
căror pricepere și hărnicie se întru
pează rfenumele unor mărci cunos
cute ale producției de pace : ma
șini-unelte, tractoare și mașini agri
cole, aparatură electrotehnică, mo
toare auto, medicamente... Producția 
industrială a orașului a crescut in 
ultimii 30 de ani de 17 ori. Se con
turează noul nod feroviar Belgrad 
(gară subterană, accesul trenurilor 
prin tunele străpunse in pieptul ce
lor șase coline), portul fluvial tinde 
către capacitatea de 3 milioane de 
tone manevrate anual. Fișa capitalei 
iugoslave ar fi incompletă fără cele 
270 de școli cu 200 000 de elevi, 6 
teatre cu 11 scene, 16 biblioteci, 37 
de muzee, 62 săli de cinema, fără cel 
60 000 de studenți. Elevii și studenții 
belgrădeni aproape echivalează prin 
numărul lor totalul populației 
antebelice a capitalei.

în sfîrșit, al treilea „semn" că 
noua renaștere este calitativ diferită 
față de tot ce a cunoscut istoria 
orașului constă în faptul că întreaga 
dezvoltare se face conform unui 
plan concret, de anvergură șl lungă 
perspectivă. El e cunoscut de mai 
mulți ani sub numele de „Belgrad- 
2000". Unele din obiectivele sale au 
și fost realizate, altele sînt în curs 
de realizare. Ideea urbanistică e 
aceea a unui număr de șase suburbii 
satelit, legate între ele fie prin linii 
de metro, fie prin autostrăzi de flux 
rapid, circumscrise unei șosele cir
culare generale. Oraș multicolor, 
oraș dominat de verdeață, Belgradul 
anului 2 000 e prefigurat de Belgra
dul de astăzi, orașul alb declarat 
„Oraș erou".

Sergiu ANDON

• ITINERARUL FLĂ
CĂRII OLIMPICE. 
Drumul spre Moscova al flăcă
rii olimpice va fi marcat de cel 
puțin 70 de ceremonii sportive 
și alte 30 de manifestări organi
zate in fata unor monumente is
torice. Flacăra va porni la 19 
iunie 1980 din străvechea Eladă 
pentru a ajunge, o lună mai 
tirziu. pe stadionul olimpic mos
covit. între 19—25 iunie atleții 
greci o vor purta pe o distanță 
de 1 136 km. pină in satul Kua- 
lata. la frontiera cu Bulgaria ; 
intre 25 iunie — 1 iulie sportivii 
bulgari vor prelua ștafeta Dină 
la podul de peste Dunăre ; în 
zileie de 1—5 iulie, flacăra olim
pică va străbate teritoriul tării 
noastre ; de la 5 iulie — 2 300 
de atleți sovietici o vor purta 
pină la Moscova, unde în- ziua

de 19 iulie va avea loc ceremo
nia de deschidere a ‘celei de a 
22-a ediții a Jocurilor Olimpice. 
La 20 iulie, flacăra va porni, in 
vase speciale, spre Leningrad, 
Kiev, Minsk și Talin, celelalte 
localități care găzduiesc diferi* 
tele competiții sportive din ca
drul J.O.
• O NOUĂ „LUNĂ" 

JUPITERIANĂ a fost desco
perită gratie fotografiilor luate 
de sonda planetară americană 
„Voyager 2". care a survolat in 
luna iulie planeta. Satelitul, al 
14-lea din sistemul țupiterian. 
este situat la cea mai mică dis
tanță de suprafața planetei — 
57 000 km. El a primit numele 
de „1979 J-l". Are diametrul de 
30—40 km și se deplasează cu 
viteza de 30 km pe secundă —

ceea ce face din el satelitul na
tural cel mai rapid din sistemul 
solar. Lansate in 1977. sondele 
spațiale „Voyager 1 și 2“ au 
transmis aproximativ 32 000 de 
imagini ale planetei Jupiter șl 
sateliților ei.

• APARAT ...ANTI- 
ALERGIC. Cu ajutorul apa
ratului denumit „Rețeptor", 
creat la Institutul moscovit 
de cercetări științifice pentru ex
perimentarea biologică a produ
selor chimice, se pot analiza zil
nic peste 100 de substanțe pentru 
a se vțjdea dacă există pericolul 
producerii unor alergii. Produsul 
care trebuie analizat intră in 
contact cu un fragment de țesut 
muscular care are o activitate bio
logică foarte intensă, în măsură 
să reflecte răspunsurile organis

mului la diferiți factori nefavo
rabili. inclusiv reacțiile alergice, 
în cazul cind mușchiul se con
tractă înseamnă că preparatul 
analizat este de natură să pro
ducă o stare alergică, iar dacă 
rămîne imobil înseamnă că pre
paratul poate ti luat in conside
rare ca prototip al unul viitor 
medicament neprimejdios pen
tru organism. Cu ajutorul „Re- 
țeptorului" se poate Studia, de 
asemenea, influența substanțelor 
radioactive, a curentului electric, 
a cimpului magnetic asupra -or
ganismului uman.

• ,„M O N S I E U R 
ECLAIRAGE". Parisul va

dispune de acum înainte de un 
coordonator al sistemului de 
iluminat public care a primit 
denumirea de „Monsieur Eclai
rage" (Domnul lumină). Sar
cina sa este de a asigura 
un iluminat public eficace 
și estetic, în condițiile unei 
reduceri maxime a consumului 
de energia. Printre alte măsuri 
avute în vedere se numără în
locuirea totală a vechilor cor
puri de iluminat (cu filament 
incandescent) prin tuburi fluo
rescente și lămpi cu sodiu. Tot
odată. se studiază instalarea pe 
scară largă a unor Sisteme cu 
lumină variabilă, in funcție de 
gradul de obscuritate, ceea ce 
este de natură să contribuie la

o economisire serioasă a curen
tului electric.

• „FOAMEA" IEPU
RILOR. Un studiu efectuat de 
Institutul de biologie agra
ră din R.F.G. asupra a 39 de 
dăunători ai plantelor de cultură 
a scos la iveală că un număr de 
8 mamifere și 12 specii de pă*r 
sări provoacă pagube înseninate 
agriculturii. Pe „lista neagră", la 
loc de frunte figurează iepurele, 
care devorează atit cereale, cit 
și legumele și florile din gră
dini. în Special au de suferit po
mii și arbuștii, în iernile cu 
multă zăpadă, scoarța lor fiind 
cu predilecție căutată de roză
toare. în total, pagubele aduse 
de iepuri sînt evaluate la 10 mi
lioane de mărci anual. Printre 
păsările dăunătoare, locul intîl

îl ocupă vrăbiile, care provoacă 
in fiecare an pagube evaluate la 
4 milioane de mărci.
• „GRINDA SĂRACU

LUI". Una din cele mai fru
moase specii de bambus, denu
mită „umbrela", îi intrigă, prin 
particularitățile sale, pe bota- 
niști. Ea înflorește doar o dată 
la un secol, și moare in mo
mentul cînd florile se usucă. 
Unică in universul floral, aceas
tă caracteristică, potrivit deduc
țiilor la care au condus studiile 
de pină acum. s-aT datora pre
zentei iii celulele de bambus a 
unui „ceas" genetic care fixea
ză cu o mare exactitate momen
tul înfloririi și al sucombării 
speciei. Locuitorii din zonele la- 
tino-americane și asiatice în 
care trăiește acest bambus, îl

tale pentru a-și construi locuințe, 
înlocuind materiale de construc
ție deficitare ; specia respectivă 
a și fost de altfel supranumită 
„grinda săracului".

• AUTOBUZE ELEC
TRICE. Primele autobuze elec
trice din lume se află în exploa
tare de probă în orașele vest- 
germane Wesel și Stuttgart. Ac
țiunea este finanțată de guver
nul de la Bonn în cadrul unui 
program experimental pe cinci 
ani, care are în vedere reduce
rea poluării și economisirea e- 
nergiei în domeniul transportu
lui public. Acționate de baterii 
electrice, motoarele noilor auto
buze (de tio Mercedes) dezvoltă 
o forță de 90 CP. Autobuzul are 
o capacitate de 83 locuri, prețul 
de ’ cost revenind la 320 000 
mărci.



Prezentarea la Florența a volumului al IX-lea din seria: „Este necesară instaurarea in Europa a unui climat 
care să favorizeze progresul tuturor statelor" 

Conferința regionala europeană a O.I.M.„SCRIERI ALESE" 
a *

ale tovarășului Nicolae
ROMA 19 (Agerpres). — In ciclul de manifestări consacrate celui 

de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, la Florența a 
avut loc prezentarea volumului al IX-lea din seria de „Scrieri alese" 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu, recent apărut in limba italiană.

Primarul orașului Florența, Elio 
Gabbuggianl, membru al C.C. al P.C. 
Italian, a relevat, in cuvîntul său. 
evenimentul editorial deosebit ne 
care-1 reprezintă apariția noului vo
lum de „Scrieri alese“ ale președin
telui Nicolae Ceausescu, subliniind că 
prezentarea acestei lucrări la Flo
rența — proeminent centra de cultură 
— se înscrie în ansamblul schimbu
rilor culturale dintre România si 
Italia. Așa cum spunea președintele 
României, aceste schimburi pot con
stitui o contribuție importantă la de
pășirea stărilor de tensiune, la înfăp
tuirea unei politici de colaborare pe 
bază de egalitate între toate statele 
lumii.

Aceste scrieri ale președintelui 
Ceausescu, a spus vorbitorul, se re
feră toate la o perioadă foarte re
centă, crucială din Istorie. își au ori
ginea, intr-adevăr, in efortul depus 
pentru căutarea căilor colaborării și 
înțelegerii intre oameni, intre po
poare, independent de zonele de in
fluență a marilor puteri, în perspec
tiva depășirii periculosului, inechita
bilului, condamnabilului decalaj din
tre țările bogate și lumea nedezvol
tată. Punctul de plecare — în opinia 
președintelui Ceaușescu — îl consti
tuie, cum apare evident, identitatea 
națională a fiecărui popor, integrita
tea sa culturală și de civilizație, po
sibilitatea tuturor de a progresa în 
condiții și cu drepturi egale. Istoria 
demonstrează justețea de necontestat 
a luptei popoarelor pentru eliberare 
șl pentru constituirea lor în entităti 
proprii, in state naționale unitare 
independente. Aceasta este calea dez
voltării economice și sociale a fiecă
rui popor, ca și aceea a instaurării in 
lume a unor noi raporturi de colabo
rare pe bază de egalitate între toate 
națiunile.

Relevind că poporal român a reușit

Reluarea conferinței în problema RhodesieiFrontul Patriotic acceptă în principiu noul proiect britanic
LONDRA 19 (Agerpres). —. După o 

întrerupere de peste o săptămină. la 
Londra au fost reluate, vineri, lucră
rile conferinței convocate de Marea 
Britanie pentru solutionarea proble
mei rhodesiene. Dezbaterile, la . care 
au luat parte ministrul de externe 
britanic, lordul Carrington, precum și 
delegațiile Frontului Patriotic Zim
babwe și regimului de la Salisbury, 
au fost consacrate examinării unor 
probleme referitoare la perioada de 
tranziție ce urmează să preceadă 
proclamarea reală a independentei 
tării. Cu acest prilej, lordul Carring
ton a prezentat un nou proiect ce

Evenimentele
SAN SALVADOR 19 (Agerpres). — 

în prima sa conferință de presă,' 
după preluarea puterii la San Salva
dor, junta de guvernâmint s-a decla
rat gata să recunoască orice organi
zație politică din tară „in vederea 
realizării unui dialog constructiv" 
pentru normalizarea situației din 
Salvador. 

să realizeze prin propriile sale forțe 
un progres economic și mai ales so
cial și cetățenesc remarcabil, vorbito
rul a spus în continuare : într-ade
văr. rezultatele nu aU lipsit în Româ
nia din moment ce oamenii muncii 
— proprietari și beneficiari direcți ai 
întregului patrimoniu national — au 
realizat o producție industrială de 
circa 43 de ori mai mare fată de cea 
din perioada antebelică, o producție 
agricolă de circa 3 ori mai mare, in 
timp ce venitul national a crescut, 
fată de 1938, de circa 13 ori. iar ve
niturile reale ale oamenilor muncii 
au sporit, din 1950 pină azi, de 6 ori.

Pentru a realiza pacea, ne amin
tește președintele Nicolae Ceaușescu, 
trebuie oprită politica înarmărilor si 
realizat un curs diferit in politica 
internă a statelor, îndreptat spre pro
ducția pașnică, care constituie o ra
țiune pentru intensificarea dezvoltă
rii și a progresului. Volumul al 
IX-lea al „Scrierilor alese" ale pre
ședintelui României conține. în acest 
sens, mărturii de fierbinte actualitate. 
Aceasta și pentru faptul că afirma
țiile sale au avut întotdeauna o greu
tate reală, covîrșitoare. Știm că de
clarația reafirmată de președintele 
Ceaușescu potrivit căreia România 
s-a pronunțat și se pronunță cu ho- 
tărîre pentru desființarea N.A.T.O. 
si Tratatului de la Varșovia nu este 
o afirmație de circumstanță, nici for
mală. Vorbitorul a evidențiat, exem- 
plificlnd prin citate, sublinierile prin 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
arată că. pe primul plan, trebuie să 
fie pusă realizarea programului de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei, de edificare socialistă, de creș
tere a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor român, pre- 
cizind că aceasta constituie prima ga
ranție a întăririi continue a capaci
tății de apărare și de luptă a patriei.

prevede, in esență, decretarea încetă
rii focului in Rhodesia, dizolvarea 
parlamentului, demisia asa-numitului 
guvern condus de Abel Muzorewâ și 
organizarea unor alegeri libere, sub 
supravegherea unor observatori bri
tanici, intr-un interval de două luni 
de la încheierea conferinței.

Un purtător de cuvint.al Frontului 
Patriotic a precizat că acesta va 
accepta propunerile privind dizol
varea parlamentului și demisia gu
vernului Muzorewâ. dar consideră că 
alegerile ar trebui să se desfășoare 
sub supravegherea O.N.U. și la o dată 
mai îndepărtată.

din Salvador
Deși, potrivit declarației unui mem

bru al juntei, fronturile . inarmate 
ale opoziției au respins dialogul pro
pus de juntă privind căile de solu
ționare a problemelor majore cu 
care este confruntată țara, din San 
Salvador se precizează că incidentele 
de stradă s-au redus in ultimele 
24 de ore și nu au mai fost înre
gistrate victime.

Ceaușescu
Partea cea mai profundă și im

portantă a cărții președintelui Româ
niei, care reunește cuvîntări. declara
ții, interviuri cu privire la politica 
externă din ultimele luni ale anu
lui 1978, — a spus vorbitorul — va 
putea fi. desigur, recitită în viitor, ca 
o importantă mărturie istorică. Ea 
apare ca o mărturie esențială a voin
ței reale a popoarelor de a progresa 
în pace.

Această carte abundă in poziții ori
ginale asupra cărora trebuie să medi
tăm. Lectura sa ni se pare a fi o in
vitație Ia înțelepciune ce trebuie să 
călăuzească opțiunile politice, ne în
deamnă din nou să alegem nu atit 
calea confruntării propagandistice, 
cit pe aceea a dialogului, a destinde
rii, a păcii.

în încheiere, vorbitorul a relevat 
că primirea pe care Florența o face 
cărții constituie încă un pas pe calea 
aleasă de multe decenii de acest 
oraș de a favoriza orice acțiune me
nită să contribuie la dezvoltarea ma
terială, culturală, morală a oameni
lor și popoarelor.

A vorbit apoi rectorul Universită
ții din Florența, . prof. dr. Ferrani, 
care a evidențiat semnificația colabo
rării pe plan științific și cultural 
ca mijloc de înțelegere și apropiere 
între popoare.

Ambasadorul României în Italia, 
I. Mărgineanu. a prezentat coordona
tele politicii interne și externe ro
mânești. semnificația apropiatului 
Congres al XII-lea al ^.C.R.

★
Pe ecranele cinematografelor din 

Italia este prezentat in aceste zile 
filmul documentar consacrat ceremo
niei in cadrul căreia au fost conferi
te tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu medaliile 
de aur și jubiliare ale Institutului de 
relații internaționale din Roma. Este 
prezentat, de asemenea, interviul 
acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu publicistului italian prof; 
Giancarlo Elia Valori. Filmul este 
bogat ilustrat cu imagini despre viața 
și munca poporului român.

Sesiunea

Consiliului Executiv 

al UNESCO
PARIS 19 (Agerpres). — în cadrul 

sesiunii Consiliului Executiv al 
UNESCO au fost adoptate directivele 
și propunerile privind programul de 
activitate al organizației pe anii 
1981—1983, elaborate de o comisie de 
lucra prezidată de reprezentantul 
României in consiliu și vicepreședin
te al acestui organism, ambasadorul 
Valentin Lipatti.

Documentul” adoptat evidențiază 
contribuția pe care UNESCO trebuie 
să o ■ aducă- la rezolvarea probleme
lor majore care se află in fața ome
nirii.

în domeniul culturii și informa
ției, se evidențiază rolul pe care 
UNESCO trebuie să-1 joace în păs
trarea identității culturale a fiecărui 
popor, contribuția sa Ia instaurarea 
unei noi ordini internaționale în do
meniul informației, la dotarea țărilor 
in curs de dezvoltare cu infrastruc
turile necesare in acest domeniu etc.

GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările celei 
de-a treia Conferințe regionale euro
pene a Organizației Internaționale a 
Muncii.

Luind cuvîntul în cadrul dezbateri
lor. Gheorghe Petrescu, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R., 
a relevat necesitatea instaurării în 
Europa a unui climat care să favo
rizeze progresul economic și social 
al tuturor statelor, subliniind că 
România, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acordă o atenție deosebită 
promovării unor relații largi de prie
tenie si colaborare între toate țările 
continentului. El a arătat că proble
mele economice și sociale cu care 
sînt confruntați oamenii muncii de 
pe continentul nostru nu pot fi solu
ționate decît printr-o acțiune con

Dezvoltarea colaborării româno-bulgare 
în domeniul metalurgiei

SOFIA 19 (Agerpres). — La 19 oc
tombrie, Todor Bojinov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, a primit pe Neculai Agachi, 
ministrul român al industriei meta
lurgice, aflat într-o vizită de lucru 
în Bulgaria.

în spiritul înțelegerilor și convor
birilor dintre . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov,

FRANCE PRESSE:

„0 criză politică gravă amenință regimul 
sud-coreean“

SEUL 19 (Agerpres). — După 
convorbirile pe care ministrul ame
rican al apărării, Harold Brown, 
le-a avut la Seul cu oficialitățile 
militare sud-coreene a fost difuzat 
un „comunicat comun", care reafir
mă angajamentul S.U.A. in Coreea 
de sud, în virtutea așa-numitului 
„tratat de apărare mutuală" din 
1954. invocindu-se — ca și cu alte 
ocazii — o pretinsă amenințare din 
partea R. P. D. Coreene. Documen
tul arată că S.U.A. vor furniza, in 
continuare, regimului sud-coreean 
asistență militară, pentru a spori 
capacitatea forțelor lui armate, și 
vor continua să-i asigure „protecția 
nucleară".

„Puternicele demonstrații anti
guvernamentale, care s-au desfășu
rat marți si miercuri la Pusan, al 
doilea oraș ca mărime din Coreea 
de sud, in urma cărora in bras a 
fost proclamată legea marțială, 
pun in evidentă existenta unei 
crize politice grave care amenință

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 19 (Agerpres). — Președin

tele R.A. Egipt. Anwar El Sadat, a 
primit la Cairo pe ministrul agricul
turii al Israelului. Ariel Sharon.

CAIRO. „Cisiordania și zona Gaza 
sînt teritorii arabe din care Israelul 
trebuie să se retragă, conform rezo
luțiilor O.N.U.". a afirmat Mustafa 
Khalil, primul ministru egiptean, in
tr-o declarație făcută la postul de 
radio Cairo. Khalil a arătat că „ob
stacolul major care împiedică instau
rarea unei păci globale în Orientul 
Mijlociu ii constituie atitudinea is- 
raeliană cu privire la implantări". 

certată a tuturor națiunilor și a cerut 
Organizației Internaționale a Muncii 
să-și îndrepte mai mult atentia spre 
unirea eforturilor popoarelor din Eu
ropa pentru asigurarea progresului, 
prosperității și bunăstării oamenilor 
muncii: din toate țările continentului. 
El a propus ca O.I.M. să elaboreze 
un program regional european com
plex, care să dea un impuls cooperă
rii economice și tehnico-științifice și 
să favorizeze progresul social mon
dial.

Au fO6t. de asemenea, prezentate 
aspecte ale dezvoltării economice și 
sociale a tării noastre și, în acest 
context, măsurile ce se iau pentru 
educarea și pregătirea profesională 
a tineretului, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și a mediului 
de muncă în întreprinderi.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme ale colaborării bilate
rale în domeniul metalurgiei, in spe
cial in ceea ce privește cooperarea 
și specializarea în producție și creș
terea schimburilor reciproce de pro
duse siderurgice, evidențiindu-se po
sibilitățile largi de dezvoltare exis
tente în acest domeniu.

regimul lui Pak Cijan Hi" — trans
mite agenția France Presse. „Mii 
de studenți, cărora li s-au alăturat 
mase largi de cetățeni nemulțu
miți, au demonstrat pe străzi, 
cerind răsturnarea regimului lui 
Pak Cijan Hi. Explozia de nemul
țumire a fost atit de puternică 
incit poliția n-a putut să facă față 
situației, apelindu-se la o divizie a 
armatei înarmată cu tancuri si mi
traliere" — arată agenția.

„Violente confruntări intre de
monstranți si poliție s-au produs 
din nou vineri in orașul Masan, 
situat la 40 km de Pusan" — con
tinuă France Presse. „Potrivit in
formațiilor sosite in capitală — re
latează agenția — studenții din Ma
san, cărora li s-au alăturat nu
meroși cetățeni, au demonstrat vio
lent împotriva regimului, distrugind 
mai multe comisariate ale poliției 
Si'diverse edificii publice. Au avut 
loc ciocniri ■ cu forțele polițienești.

în cele două orașe au fost ares
tate mai multe sute de persoane.

care este „contrară dreptului inter
national si acordului de la Geneva".

BEIRUT 19 (Agerpres). — Artileria 
israeliană și cea a milițiilor conser
vatoare secesioniste libaneze au bom
bardat, joi. tabăra palestiniană de la 
Bourj Chemali. situată în apropierea 
orașului Tyr — informează un co
municat militar al forțelor comune 
palestiniano-progresiste. difuzat de 
agenția W.A.F.A. Au fost, de ase
menea, bombardate localitățile Ar- 
noun si Nabatieh. precum si orașul 
Tyr. Forțele comune palestiniano- 
progresiste au ripostat.

-E DE PRESĂ 
scurt

r REUNIUNE INTERNAȚIONALA ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII, La 
Roma, in clădirea Capitoliului, se desfășoară lucrările unei reuniuni in
ternaționale a foștilor combatanți, consacrată problemelor dezarmării. Pri
marul capitalei italiene, Luigi Petroselli, s-a pronunțat pentru crearea 
„unei ample și puternice mișcări, care să formuleze propuneri concrete 
in favoarea păcii, pentru dezarmare, 
poarele, în spiritul păcii și justiției".

CONSFĂTUIRE. La Sofia a avut 
loc o consfătuire a procurorilor ge
nerali din unele țări socialiste, la 
care au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria. U.R.S.S. și Vietnam. 
Delegația română a fost condusă de 
Gheorghe Bobocea, procuror gene
ral. în cadrul consfătuirii s-a făcut 
un schimb de experiență privind 
activitatea de supraveghere a res
pectării legalității in economie.

O DECIZIE INACCEPTABILA 
PENTRU INDIA. La înapoierea de 
la New York, ministrul de externe 
indian, S. N. Mishra, a declarat 
ziariștilor că decizia S.U.A. de a 
staționa o forță navală specială in 
Oceanul Indian „este total inaccep
tabilă ’ pentru noi".

PLENARA C.C. AL P. C. DIN BELGIA. La Bruxelles a avut loc 
plenara C.C. al P. C. din Belgia, care a dezbătut situația politică internă 
din țară. în cadrul plenarei a luat cuvintul președintele partidului, Louis 
Van Geyt, care a relevat că in Belgia continuă criza economică, cresc 
preturile, nivelul șomajului este ridicat, mai ales in rindurile tineretului 
și femeilor. In această situație iau amploare acțiunile muncitorești. Ia 
care participă și reprezentanți ai 
îmbunătățirii condițiilor de muncă

COMITET „KENNEDY PENTRU 
PREȘEDINȚIE". Senatorul Edtcard 
Kennedy va forma un comitet pen
tru campania prezidențială, proba
bil la începutul săpțăminii viitoare, 
a anunțat secretarul său de presă, 
Tom Southwich. Purtătorul de cu- 
vint a. mai precizat că nu a fost 
incă stabilită data anunțării oficiale 
a depunerii candidaturii lui Ken
nedy la învestitura din partea Par
tidului Democrat pentru alegeri.

O PROPUNERE A GUVERNU
LUI FRANCEZ privind majorarea 
impozitelor a fost respinsă in Adu
narea Națională cu 340 de voturi, 
contra 119, după ce deputății 
gaulliști au votat alături de depu
tății opoziției.

IRAN : SUSPENDAREA EXECU
ȚIILOR. Aiatolahul Khomeiny a 
dispus, pină la noi ordine. încetarea 
execuțiilor, a anunțat biroul procu
rorului revoluționar islamic din 
Teheran.

L
TAIFUNUL „TIP" s-a abătut., vineri, asupra arhipelagului nipon. în 

zona centrală a. taifunului, viteza viatului a atins 135 de kilometri pe oră. 
Potrivit datelor preliminare, numărul morților este de 14, iar cel al ră- 
niților se ridică la citeva sute. Traficul aerian, maritim., feroviar si rutier 
a. fost sistat in zonele afectate de taifun, fiind perturbat în cea mai mare 
parte a țării.

Conferința organismelor de turism din țările balcanice
ISTANBUL. (Corespondență de 

la M. lonescu). Vineri. 19 oc
tombrie, au început la Istan
bul lucrările celei de-a Xll-a 
Conferințe a organismelor oficiale 
de turism din țările balcanice, la 
care participă Bulgaria; Grecia, 
Iugoslavia, România, si Turcia.

In cadrul conferinței urmează să 
fie identificate in comuti noi căi de 
lărgire a schimburilor turistice din 
zona balcanică, care să contribuie 

pentru o colaborare intre toate po-

PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., l-a primit, joi, 
Ia Berlin, pe ministrul de externe 
al Mexicului, Jose Castaneda. în 
cadrul întrevederii a fost exprimată 
satisfacția reciprocă față de extin
derea continuă a relațiilor bilate
rale, fiind evocate, de asemenea, 
aspecte ale situației internaționale.

consultări în turcia pen
tru FORMAREA GUVERNULUI. 
După intilnirea cu președintele 
Turciei, Fahri Koruturk. primul 
ministru demisionar. Biilent Ecevit, 
a anunțat că a declinat cererea șe
fului statului de a forma un nou 
guvern, apreciind că rezultatele 
alegerilor indică „o tendință popu
lară pentru un guvern format de 
Partidul Justiției".

intelectualității, in vederea obținerii 
și de viață.

ARESTAREA FOSTULUI PRIM- 
MINISTRU DIN SAO TOM6 Șl PRIN
CIPE. Ambasada Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe în 
R.P. Angola a difuzot o declarație 
care anunță că fostul prim-mtaiștru 
al republicii. Miguel Trovoda, o ost 
demis din toate funcțiile și arestat. 
El este acuzat de „crime impotri- 
va securității statului și a bună
stării poporului".

LA CEA DE-A 18-A EDIȚIE 
A TÎRGULUI INTERNAȚIONAL 
TEHNIC, care s-a deschis la'Stock
holm, țara noastră participă cu un 
pavilion național. întreprinderile 
românești de comerț exterior pre
zintă o gamă bogată de mărfuri •— 
masini-unelte, motoare electrice, 
autoturisme de teren „ARO", rul
menți, excavatoare, produse ale in
dustriei electronice si electro
tehnice.

J

la consolidarea relațiilor de bună, 
înțelegere si prietenie tradițională 
existente intre popoarele din Bal
canic Cu prilejul conferinței se 
desfășoară, tot la. Istanbul, in pe
rioada 19—23 octombrie, „Zilele tu
rismului balcanic" — manifestare 
in cadrul căreia se vor populariza 
prin standuri și alte forme publi
citare, zone de larg interes turistic 
din țările participante.

C01IGRESUI
DEZVOLTAREA CONSECVENTĂ A PRIETENIEI Șl COLABORĂRII

MULTILATERALE CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE
„Congresul hotărăște ca și in viitor în centrul activității 

internaționale a României să se situeze dezvoltarea colaborării, 
prieteniei și solidarității cu toate țările socialiste".

Dinamismul colaborării Dezvoltind larg colaborarea eco
nomică bilaterală cu toate țările so
cialiste. România promovează, tot

odată, colaborarea multilaterală cu 
țările C.A.E.R.. in vederea înfăptui
rii obiectivelor „Programului com- 
plex".

Traducerea în viată a mandatului 
Încredințat de Congresul al XI-lea al 
partidului privind dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu toa
te țările socialiste a constituit o 
preocupare statornică, fundamentală, 
în ansamblul activității internaționale 
a partidului și statului nostru. Pe
rioada care a trecut de la congres a 
confirmai din nou. cu deosebită pu
tere. că această politică nu are un 
caracter conjunctural. ci. dimpotrivă, 
pornește de Ia premise obiective, 
avindu-și izvorul trainic în comunita-

(Din Rezoluția Congresului al

tea de orînduire. de ideologie, in te
lurile comune ale edificării comunis
mului. constituind o orientare stra
tegică neabătută, consacrat^ ferm în 
Programul P.C.R.. in toate 'documen
tele partidului.

Strălucită încununare a activității 
perseverente desfășurate în această, 
direcție in răstimpul ultimilor cinci 
ani. conlucrarea multilaterală a 
României cu celelalte țări socialiste 
din Europa. Asia, America Latină a 
cunoscut o amplă dezvoltare si di
versificare.

în acest tablou se reliefea-

Xl-lea al Partidului Comunist Român).

ză cu pregnantă întărirea rapor
turilor politice, -confirmind o dată 
mai mult rolul hotăritor pe care îl 
au pentru impulsionarea ansamblului 
relațiilor noastre legăturile de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și partidele comu
niste și muncitorești din celelalte 
țări, contribuția de excepțională în
semnătate pe care au adus-o in acest 
sens intîlnirile și convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii de partid Si de stat din 
țările alături de care făurim noua 
orînduire.

• în perioada 1 ianuarie 1975-—30 septembrie 1979 au fost încheiate 
cu celelalte țări socialiste circa 50 de acorduri Interguvernamentale 
de colaborare și cooperare economică și tehnică, ceea ce reprezintă 
aproape jumătate din totalul documentelor de acest gen existente între 
România și țările respective.

® Comerțul exterior al României cu țările socialiste a crescut în 
acest interval cu peste 70 la sută, reprezentînd, ca volum de bunuri, 
aproape jumătate din totalul schimburilor noastre economice.

• La sfîrșitul actualului cincinal, volumul schimburilor României cu 
țările socialiste SE VA DUBLA față de cincinalul precedent.

• România este în prezent parte Ia peste 50 de convenții multila
terale de specializare și cooperare în producție, încheiate pe linia 
C.A.E.R., între care construirea conductei de gaze naturale „Orenburg", 
a Combinatului de celuloză de la Ust-llim, a Combinatului de azbest de 
la Kiembai.

Pentru apropiere, pentru mai buna

Un amplu și bogat tablou de întîlniri la cel mai înalt nivel

în lumina direcțiilor de acțiune 
trasate de Congresul al XI-lea. faptul 
cel mai caracteristic al acestei pe
rioade a fost orientarea tot mai preg
nantă a colaborării spre forme noi. 
moderne, de inaltâ eficacitate, cum

sint realizarea, prin eforturi comune 
de mari unități productive, speciali
zarea și cooperarea in ramuri de 
virf. fabricarea in comun a unor 
produse industriale, conlucrarea pe 
terțe piețe.

cunoaștere reciprocă

Importante obiective ale construcției
S-a multiplicat totodată colaborarea 

în domeniul culturii, artei, invătă- 
mintului. toate acestea contribuind la

mai buna cunoaștere reciprocă, la 
ițitărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut în această 
perioadă — la București și cu prilejul vizitelor în
treprinse (in ordine alfabetică) in R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, Kampuchla, Laos, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică, R. S. Vietnam, 
precum șl cu prilejul unor reuniuni internaționale — 
61 de întîlniri cu conducătorii de partid și de stat 
din țările socialiste. Astfel, secretarul general al parti
dului nostru, președintele republicii, s-a întilnit cu

tovarășii : Leonid lllci Brejnev, Hua Guofeng, losip 
Broz Tito, Todor Jivkov, Kim Ir Sen, Edward Gierek, 
Gustav Husak, Jânos Kâdor, Erich Honecker, Le Duan, 
Kaysone Phomvihane, Pol Pot.
• Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a purtat 

în această perioadă un mare număr de convorbiri 
prilejuite de primirea la București a unor șefi de 
guvern, vicepremierl și miniștri de externe, delegații 
parlamentare și sindicale, personalități ale vieții 
publice din țările socialiste care ne-au vizitat țara.

socialiste realizate în comun

Pornind de la diversitatea condi
țiilor istorice, naționale, sociale in 
care este edificată noua orinduire, 
partidul nostru a acționat neabătut 
pentru așezarea fermă la temelia 
relațiilor dintre țările socialiste a 
principiilor independentei si suve
ranității naționale. egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc și în

trajutorării tovărășești — principii 
consacrate în toate documentele bila
terale fundamentale încheiate in

această perioadă. Au fost astfel în
cheiate și semnate la nivelul cel mai 
înalt :

• ]] DECLARAȚII BILATERALE
• 2 TRATATE DE PRIETENIE
• 18 COMUNICATE COMUNE

• Construirea în comun cu R.S.F. Iugoslavia a complexului hidro
energetic Porțile de Fier II.

• Construirea in cooperare cu U.R.S.S. a complexului hidrotehnic 
de la Prut, la Stinca-Costești.

• Realizarea pe teritoriul țării noastre, în cooperare cu U.R.S.S., a 
unui combinat de produse sodice.

O Începerea lucrărilor de construcție, în cooperare cu R.P. Bulgaria, 
a întreprinaerii de mașini și utilaje grele Giurgiu — Ruse și definitivarea 
proiectului complexului hidrotehnic Turnu Măgurele — Nicopoie.

O între diferite întreprinderi din România Și organizații economice 
din țările socialiste sint în curs de realizare 149 acțiuni de cooperare 
economică și specializare în producție.

• Alte circa 220 de acțiuni sînt în stadiu avansat de tratative 
pentru cincinalul viitor.

• S-a extins și diversificat colaborarea tehnico-științifică, sute de 
Institute de cercetări și loboratoare din țările noastre conlucrind strîns.

• Peste 200 de turnee ale unor colective teatrale șl ansambluri 
artistice românești au fost întreprinse in celelalte țări socialiste, iar 
România a găzduit aproape 150 de turnee similare din aceste țări.

e Țara noastră a trimis în celelalte țări socialiste circa 150 de 
expoziții înfățișînd realizările și preocupările poporului român și a găz
duit peste 120 de expoziții similare din aceste țări.

• Circa 500 de cărți din limbile popoarelor celorlalte țări socialiste 
au fost traduse în limba română, iar in aceste țări au fost făcute 
aproape 300 de traduceri de cărți românești.

• în această perioadă s-au constituit 5 noi comisii guvernamentale 
mixte de colaborare culturală.

Firește, faptele și cifrele din 
cuprinsul unui articol nu pot reda, 
in toată complexitatea, bogăția și di
versitatea sa. tabloul atit de dinamic 
și de amplu al relațiilor multilaterale 

■ ale României cu celelalte țări socialis
te. Ele vin insă să ateste rodnicia o- 
rientării ferme, principiale si coirsec- 
vente, reafirmate de Congresul al 
XI-lea al partidului, spre dezvol

tarea colaborării strinse In toate do
meniile de activitate cu țările alături 
de care construim noua orinduire. 
orientare pe care Partidul Comunist 
Român, România socialistă o vor 
urma neabătut și îh viitor.

Grupaj realizat de 
Al. CAMPEANU 
și G. BONDOC
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