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COOESUL Deplină adeziune a comuniștilor 
si tuturor oamenilor muncii 
la proiectele documentelor 

Congresului partidului
’ l

Desfășurindu-se intr-o ambianță caldă, de profundă cordialitate și stimă Reciprocă, ieri a luat sfirșiț

VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

în telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la conferințele organizațiilor 
de partid se angajează să acționeze cu res
ponsabilitate comunistă, în fruntea eforturi
lor întregii națiuni, pentru a da viață obiec
tivelor mărețe privind dezvoltarea viitoare 
a țării pe calea luminoasă a socialismului și 
comunismului.

Dialogulromâno-bulgar la nivelînalt apus in evidență voința comună de a dezvoltam continuare 
tradiționalele legături de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, în interesul 

reciproc, al cauzei socialismului, înțelegerii și păcii in Balcani, Europa și in lume.

încheierea convorbirilor 
dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov

SImbătă dimineața s-au încheiat 
la Sinaia convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat, încă o dată, 
satisfacția deplină pentru rezulta
tei» rodnice ale convorbirilor purta
te, pentru hotărîrile convenite cu 
acest prilej, subliniind că acestea vor 
stimula extinderea și adîncirea re
lațiilor de strinsă prietenie și cola
borare activă dintre România și 
Bulgaria, în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
precum și în alte sectoare de interes 
comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român și a

Partidului Comunist Bulgar, a Româ
niei și Bulgariei de a acționa și în 
viitor pentru transpunerea in viată 
a măsurilor stabilite in cadrul a- 
cestui nou dialog româno-bulgar la 
nivel înalt, măsuri care corespund 
intereselor fundamentale ale celor 
două popoare prietene și vecine, con
strucției socialiste din cele două 
țări, cauzei generale a socialismului 
și păcii in lume.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au exprimat, de asemenea, 
voința celor două partide și state de 
a conlucra tot mal strins pe arena 
internațională pentru ș-și aduce o 
contribuție și mai însemnată la so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității, în interesul păcii si 
colaborării, al progresului tuturor 
popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat In 
aceeași atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, caracteristi
că relațiilor dintre țările, partidele 
și popoarele noastre.

COMUNICAT Plecarea din Capitală
privind întîlnirca prietenească dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 

și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

— 18—20 octombrie 1979 —
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a efectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră, in perioada 18—20 octombrie 1979.

Tovarășul Todcr Jivkov. ceilalți oaspeți bulgari au vizi
tat obiective economice în județele Prahova și Brașov. 
Peste tot. înaltului oaspete i s-a rezervat o primire fră
țească. plină de căldură și cordialitate, expresie a bunelor 
relații de colaborare și solidaritate internațională între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
între Republica Socialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, intre popoarele român și bulgar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov

au avut convorbiri care s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de lucru, cordială și tovărășească, caracteristică intilniri- 
lor devenite tradiționale dintre cei doi conducători de 
partid și de stat.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii Leonte Răutu. membru 

al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președintele părții române 
in Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico-științifică. Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Co- 
mitejailui Central al Partidului Comunist Român, minis
trul afacerilor externe. Ștefan Birlea. membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, directorul
(Continuare in pag. a III-a)

SImbătă la amiază, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov s-au în
tors in Capitală, venind de la Sinaia.

La plecarea de la castelul Peleș — 
reședința rezervată primului secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
pe perioada șederii in tara noastră 
— cei doi conducători de partid și de 
stat au. fost salutați cu deosebită căl
dură de Ion Circei. prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al
P. C.R. Un grup de pionieri a oferit 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu si To
dor Jivkov buchete de flori.

La sosirea pe aeroportul Otopeni. 
Împodobit festiv, conducătorii de 
partid și de stat 1 ai celor două țări 
au fost salutați de tovarășii Ilie Ver- 
deț, Iosif Banc. Emil Bobu. Virgil 
Cazacu. Constantin Dăscălescu. Gheor- 
ghe Pană, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec. Ștefan Andrei. Ion Coman. Ilie 
Rădulescu, precum și de membri ai
Q. C. al P.C.R. și ai guvernului, ge
nerali.

Erau de fată ambasadorul Româ
niei ia Sofia, Petre Duminică, și am
basadorul Bulgariei la București, 
Petăr Danailov.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Populare • Bulgaria și Re
publicii Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si To
dor Jivkov au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Todor Jivkov și-a luat 
ăpoi rămas bun de la persoanele ofi
ciale române venite să-I conducă.

Un grup de pionieri a oferit bu

chete de flori celor doi conducători 
de partid și de stat.

Pe frontispiciul aerogării. se 
aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. încadrate 
de drapelele de stat ale celor două 
țări. în limbile română și bulgară, 
erau înscrise urările : „Să se dezvolte 
și să se întărească continuu relațiile 
de prietenie frățească, solidaritatea 
și colaborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria**. „Trăiască priete
nia, colaborarea frățească dintre ță
rile socialiste, dintre toate popoarele 
lumii !“

Numeroși oameni ai muncii bucu- 
reșteni aflati la aeroport au aclamat 
îndelung pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. expri- 
mîndu-și profunda satisfacție fată de 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
noului dialog româno-bulgar la nivel 
inalt. față de extinderea și întărirea 
continuă a colabo'rării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
România si Bulgaria, dintre popoa
rele noastre vecine și prietene.

Cei doi conducători de partid si de 
stat au răspuns cu prietenie mani
festărilor pline de simpatie ale lo
cuitorilor Capitalei.

La scara avionului, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov s-au îm
brățișat cu prietenie, luindu-și un 
călduros rămas bun.

La ora 12,30 aeronava oficială a 
decolat.

în aceste zile continuă să se des
fășoare, în întreaga tară, adunări și 
conferințe de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor de partid co
munale. orășenești și municipale, din 
întreprinderi și instituții.

Prilejuind efectuarea unei analize 
temeinice, în spirit de înaltă exigen
ță și responsabilitate comunistă, a 
modului in care oamenii muncii au 
acționat, sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid. în vederea 
înfăptuirii mobilizatoarelor sarcini 
trasate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, a 
indicațiilor și îndemnurilor tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, adunările »i 
conferințele constituie, totodată, ca
drul in care se dezbat programe con
crete legate de îndeplinirea exem
plară a prevederilor pentru anul vii
tor și pentru întregul cincinal. Ma- 
nifestîndu-și adeziunea deplină față 
de proiectele documentelor celui de-al 
XII-lea Congres, participanții dau 
glas dorinței unanime a comuniștilor, 
a Întregului popor, sprijinind propu
nerea ca la marele forum al comu
niștilor tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales in funcția de secretar
(Continuare în pag. a IV-a)

Industria județului Maramureș 
a îndeplinit planul pe patru ani

Oamenii muncii din județul Ma
ramureș raportează îndeplinirea in
tegrală, la 20 octombrie, a planului 
producției industriale pe 4 ani ai 
cincinalului, succes pe care il de
dică Congresului al XII-lea al parti
dului. S-a creat astfel posibilitatea 
ca pînă la sfîrșitul acestui an să 
se obțină o producție suplimentară 
în valoare de peste 3 miliarde lei, 
materializată. între altele. în 12 022 
tone cupru în concentrate, piese de 
schimb in valoare de 301 milioane 
lei. 104 mii mc bușteni de fag și 
rășlnoase, 22 mii mc cherestea. 963 
mii mp furnire estetice, medica
mente în valoare de 85 milioane lei.

Anunțînd acest succes, in telegra
ma adresată C.C, al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de Comi
tetul județean Maramureș al P.C.R.. 
se subliniază : Folosim acest prilej 
pentru a da glas sentimentelor de 
profundă dragoste, aleasă stimă și 
prețuire ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, din județul 
Maramureș, față de modul strălucit 
în care dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae

Ceaușescu. conduceți destinele în
tregii națiuni române, fată de acti
vitatea prodigioasă desfășurată pe 
tărîm politic și științific de mult 
stimata tovarășă academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. îm
preună cu nemărginita lor recunoș
tință pentru atenția și grija părin
tească ce le manifestați permanent 
pentru înflorirea acestor străvechi 
meleaguri românești.

Maramureșenii își alătură Inima 
și conștiința, cugetul și simțirea 
voinței unanime a partidului, a în
tregului popor român ca dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, să fiți reales, la 
Congresul al Xîî-lea, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Primiți, vă rugăm, iubite tova
rășe secretar general, angajamentul 
nostru neclintit de a acționa cu 
înaltă răspundere comunistă, cu to
tală dăruire și abnegație pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne vor reveni din documentele 
pe care le va adopta Congresul al 
XII-lea al partidului.

SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU CONSECVENȚĂ

PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI 

DE TRĂI ÎN ACTUALUL CINCINAL

De la 1 octombrie
Peste 4,5 milioane de copii 
beneficiază de majorarea 

alocației de stat
Grija permanentă a partidului și 

statului nostru, personal a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului, se manifes
tă cu pregnantă și față de tînăra ge
nerație a țării. După cum se știe, po
trivit Programului de creștere a ni
velului de trai în perioada 1976— 
1980, adoptat de Conferința Naționa
lă a partidului din decembrie 1977, 
incepind de la 1 septembrie 1977, 
alocațiile de stat pentru copii au fost 
majorate, in prima etapă, cu jumă
tate din majorarea de 30 la sută pre
văzută pentru a- 
cest cincinal. De 
asemenea, de la 
1 martie 1979. ca 
urmare a reduce
rii cheltuielilor 
militare cu peste 
500 milioane lei. 
alocația de stat 
a fost sporită cu 
încă 10 lei lu- 
nar pentru fie
care copil.

După ce la 1 august 1979 s-a trecut, 
în mod eșalonat, la cea de-a doua 
etapă de majorare a retribuțiilor tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii — acțiune care se va încheia pină 
la sfirșitul anului viitor — iată că 
de la 1 octombrie cea mai tînără ge
nerație a țării, copiii in vîrstă pină 
Ia 16 ani, vor beneficia de cea de-a 
doua etapă de majorare a alocației 
de stat pentru copii. în legătură cu 
aceasta, tovarășul Anton Andronic, 
adjunct al ministrului muncii, ne-a 
făcut următoarele precizări :

— Potrivit Decretului Consiliului 
de Stat, de Ia data de 1 octombrie se 
aplică cea de-a doua etapă de ma
jorare a alocației de stat pentru co
pii. De această majorare vor benefi
cia peste 4,5 milioane de copii din 
toate orașele și satele tării. Trecerea 
la etapa a doua de majorare a alo
cației de stat pentru copil, ca și la 
majorarea, în mod eșalonat, a retri
buțiilor și veniturilor tuturor oame
nilor muncii, Jnclusiv a pensiilor. îșî 
are izvorul în rezultatele remarcabile 
obținute de oamenii muncii din in
dustrie, agricultură, din toate cele
lalte domenii de activitate, pe baza 
cărora s-au creat condiții de sporire 
continuă a venitului national si. deci, 
a resurselor necesare Îndeplinirii

In anul viitor fondurile 
destinate acestui scop 

vor însuma 11 miliarde lei

prevederilor programului de creștere 
a nivelului de trai al poporului.

— Vă rugăm să exemplificați care 
sint sporurile de venituri pentru 
unele familii care vor beneficia de 
aplicarea celei de-a doua etape de 
majorare a alocațiilor de stat pen
tru copii.

— Iată, de exemplu, o familie cu 
3 copii, al cărei beneficiar de aloca
ție — tatăl — are in prezent o re
tribuție majorată în etapa a doua de 
2 600 lei lunar ; pină la 1 septembrie 
1977 primea o alocație totală de 370 lei 
lunar ; acum, de la 1 octombrie 1979. 
după trecerea la etapa a doua de ma

jorare, va primi o 
alocație totală de 
510 lei, ceea ce 
înseamnă un cîș- 
tig suplimentar de 
140 lei in fiecare 
lună. în legătură 
cu aceasta, se 
cuvine să remar
căm și faptul că, 
în spiritul princi
piilor eticii și 
echității socia

liste, familiile cu venituri mal mici și 
cu copii mai mulți vor beneficia de 
majorări de alocații mai substan
țiale. Astfel, o familie cu 4 copii, 
unde tatăl are o retribuție actuală 
majorată de 1 780 lei. primea pină la 
1 septembrie 1977 o alocație de 710 
lei ; de la 1 octombrie 1979 va primi 
970 lei. ceea ce înseamnă un cîștig 
suplimentar de 260 lei lunar. în 
schimb, dacă intr-o familie cu același 
număr de eonii tatăl are un venit 
lunar de 4 000 lei suma reprezentînd 
majorarea alocației de stat pentru 
copii va fi de 160 lei.

— Care este efortul financiar pe 
care-1 face statul nostru pentru spri
jinirea, pe această cale, a familiilor 
cu copii ?

— Familiilor care beneficiază de 
alocațiile de stat pentru copii 11 se 
alocă sume din ce în ce mai impor
tante din fondurile sociale de con
sum ale societății. Numai Ia nivelul 
anului 1980, ultimul din actualul cin
cinal. aceste fonduri se ridică la nu 
mai puțin de 11 miliarde Iei. Este o 
cifră care vorbește de la sine despre 
efortul material pe care-1 face statul 
nostru socialist pentru crearea celor 
mai bune condiții de invâțătură. 
educație și viată celor mai tineri ce
tățeni ai tării.
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ÎN ÎNTlMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

ULTIMUL BOB DIN RECOLTĂ SĂ FIE PUS LA ADĂPOST!
în inima stepei dobrogene, la 

cooperativa agricolă din Medgidia, 
tarlalele au luat numele oamenilor, 
ale fermierilor care sînt titulari de 
plan. Tarlaua de porumb „Eremia". 
tarlaua „Sima", tarlaua „Bechir". Iar 
peste toate aceste tarlale, mai mult 
decit cuprinzi cu privirea defilează 
din zori si pînă în noapte tractoarele, 
combinele și mașinile pilotate de 

' mecanizatorii lui Vasile Găină.
— E cea mai bună formație de pe 

raza consiliului unic agroindustrial, 
apreciază preșe
dintele acestuia, 
organizatorul de 
partid Zaharia 
Manta. Cînd spun

.asta, mă 
viteza cu 
crează la 
dar și la

. ții.' Față 
hectare pe zi pe 
combină cît se 
realizează în me
die ei fac 4. în 
două zile, cu 12 
combine, au dat 
gata tarlaua Ere
mia, de pe care 
au obținut 13,5 
tone la hectar, față de 6 700 kilo
grame boabe cît prevede planul. De 
pe tarlaua Bechir au scos în medie 
cîte 11 tone, ia acum sînt în pădu
rea de porumb a lui Sima.

în marginea „pădurii de porumb" 
din care abia se văd combinele. îl 
întîlnim pe Vasile Găină, om la 44 
de ani. voinic ca un zdrahon. sobru 
și autoritar ca un comandant de oști.

— Cum reușiți să realizați o viteză 
. atît de bună 7

— Ne ajută mai întîi clmpul. pe 
care l-am ajutat si noi în primăvară. 
E neted ca-n palmă, iar rîndurile 
sînt drepte încît poți merge pe ele 
cu ochii închiși. A doua chestiune e 
folosirea timpului. La 5 și jumătate, 
împreună cu echipa de întreținere 
sintem la combine. Pînă se ridică 
ceata și se svîntă umezeala punem 
combinele și tractoarele la punct in
cit băieții se urcă la volan ca Intr-o 
carlingă de avion. Și, în afară de 
masa de prînz, nu se mai opresc pînă 
tlrziu noaptea cînd se lasă din nou 
umezeala. Din cauza asta am montat

foruri la tractoare, să „furăm" 
și din noapte. Cu cît terminăm 
repede, cu atît stăpînim mai 
producția, pentru că vedeți, stiuletii 
sînt grei, trag cocenii in jos. si tre
buie să evităm pierderile, mai ales 
că ne-am propus să suplimentăm pre
dările la stat cu surplusul de pro
ducție. pentru a compensa din nerea- 
lizările la griu, de astă-vară.

— Oricum, azi-mîine terminați.
— Vom socoti că am încheiat cînd 

vor termina și vecinii noștri de la

ceva 
mai 
bine

ferinței comunale de partid la ana
liza activității a reieșit că eram des
tul de rămași în urmă cu recoltatul, 
mai ales că avem cele mai mari su
prafețe din tot județul cultivate cu 
vie. legume și porumb, iar combinele 
nu puteau face fată. Soluția era una 
singură : 
comunal

* manuale 
bului și 
cultivate 
dat o producție de stiuleti atît de mare

mobilizarea de către activul 
de partid a tuturor forțelor 
din sate la culesul porum- 
în primul rînd de pe solele 
cu hibridul H.S.-400 care a

La baza de recepție intră șl ies, 
fără întrerupere, convoaie de autoca
mioane grele, de tractoare cu re
morci, de basculante și printre toate 
acestea, ici și colo, strecurindu-se ca 
niște furnici cîte o căruță cu cai. 
Este ca un marș triumfal al muncii 
de un an de zile pe ogoare, iar șeful 
bazei de recepție. Constantin Adam, 
oficiază .acest ceremonial cu aerul 
unui amfitrion bucuros de oaspeți 
orieînd.

refer la 
cărei lu- 
recoltat, 
produc- 
de 2.5

VASLUI:

OAMENII ADEVĂRATI
SE CUNOSC LA GREU...

La culesul porumbului în cîmpia dobrogeana
Peștera, la care ne mutăm după aceea 
și cînd n-o mai fi un știulete de po
rumb pe întreaga rază a consiliului. 
Și nici atunci pentru că venim încă 
o dată din urmă cu arăturile de 
toamnă. Pînă la Congresul partidului 
nu trebuie să mai rămină nici mă
car o brazdă neîntoarsă. încheie 
vorba comunistul Vasile Găină.

★
La primăria comunei Castelu 

găsești în aceste zile pe nimeni, 
normal, dacă toți oamenii 
treburile lor. în cîmp, s-a 
primarul acolo.

— Ba tocmai invers e 
spune Nicolae Seceleanu. președin
tele consiliului intercooperatist aflat 
la sediul S.M.A. pentru a stabili 
reevaluarea corectă a producției de 
porumb, acum cînd se încheie recol
tatul. întîi primarul, tovarășul Victor 
Gîrtone, a ieșit la cîmp, cu toți to
varășii cu munci de răspundere și în 
felul acesta i-a mobilizat pe toti cei
lalți. Mai preeis, s-a întîmplat așa. 
Acum două săptămîni. cu ocazia con-

sînt 
dus

nu
E 
la 
Si

situația.

încît cocenii s-au rupt si au căzut la 
pământ. iar recoltarea cu combinele 
ar fi produs pagube. Secretarul co
mitetului comunal de partid nou ales. 
Victor Gîrtone, care-i și primar, șl-a 
luat răspunderea satului Nisipari, 
unde majoritatea locuitorilor lucrează 
la unitățile de stat din jur. A stat de 
vorbă mai întîi cu directorul școlii. 
Ion Bălăcenoiu. cu învățătoarea Ruja 
Popa și educatoarea Stela Tase. apoi 
toți 4 au luat casele la rînd să dis
cute cu oamenii. Și toti locuitorii au 
fost de acord să recolteze cîte o ju
mătate de hectar de porumb, să în
carce recolta și să răspundă de ea 
pînă la predarea către baza de re
cepție. Printre aceștia : Dumitru Sa- 
bangeanu, mecanic la stația de iriga
ții, împreună cu soția lui, Maria Sa- 
bangeanu, Constantin. Rogojină, șofer 
la F.N.C. Poarta Albă. Stoica Ontică, 
poștaș, și mulți alții.

Acum, tovarășul Victor Gîrtone e 
cu ei toti în cîmp. încheie ultimele 
suprafețe de recoltat și de expediat 
porumbul la bază.

— Iar au apărut 
cei de la coopera
tiva agricolă „Băl- 
cescu", remarcă el. 
Apoi continuă. 
Nimeni nu și-ar 
putea închipui ce 
ispravă nemaipo
menită fac oame
nii ăștia cu căru
țele. Au fost unii 
membri ai consi
liului de conduce
re al cooperativei 
agricole care s-au 
opus folosirii că
ruțelor la trans
portul porumbu
lui la bază. Pre- 
Gh. Dragomir, a 
De atunci în flu-

ședințele însă, Ion 
ținut-o pe a lui.
xul continuu spre baza de recepție, 
pot fi văzute ca niște furnici, încăr
cate cu povara toamnei, și căruțele 
de la „Nicolae Bălcescu". Ala care 
ține hățurile țanțoș e Ion D. Constan
tin, celălalt care s-a strecurat înaintea 
basculantei e Constantin Moise, iar 
dacă mai așteptăm puțin apare si 
Aurel Vlad. Ca suveicile printre fire 
se strecoară printre mașini, iar dacă 
cooperativa agricolă a transportat 
pînă acum la bază cea mai mare can
titate de porumb, fiind fruntașă pe 
consiliu la predarea obligațiilor căitre 
stat, meritul este în bună măsură si 
al căruțașilor, apreciază cu compe
tență situația Constantin Adam. Iar 
pe el, de data asta, nu-1 mai poate 
contrazice nimeni : recolta din ham
bar este adevărata certitudine a celor 
care lucrează pe ogoare.

George MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

Ieri și astăzi, ample acțiuni
pentru transportul porumbului

Potrivit sarcinilor primite de la comandamentul Județean, in ultimele 
zile au fost puse la dispoziția consiliilor unice agroindustriale 379 camioa
ne și 71 remorci, reprezentînd o capacitate de 2 221 tone. Mare parte din 
mașini sînt organizate in coloane.

Prin măsurile luate de comandamentul județean, în după-amiaza zilei 
de ieri, 20 octombrie și duminică, 21 octombrie, din unități eco
nomice ale municipiilor Vaslui și Birlad, și orașului Huși, 200 mijloace de 
transport. în majoritate autobasculante, sînt folosite la transportul porum
bului. Pentru o eficientă sporită — se preconizează transportul a circa 
5 000 de tone — au fost organizate echipe speciale formate din cooperatori 
și lucrători ai unităților economice și instituțiilor din comune, precum și 
echipe ale tineretului.

Crăciun LĂLUCI 
corespondentul „Scînteii"

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
4

„Operativa" organelor agricole 
și disciplina muncii de campanie

Pînă la 20 octombrie, în județul 
Mureș porumbul a fost recoltat pe 
91 la sută din suprafață. Acum, prin
cipalele forțe sînt, sau .ar trebui să 
fie, concentrate la transportul și li
vrarea porumbului la fondul de stat. 
Unele cooperative agricole — Glo- 
deni, Chiheru de Jos și Sighișoara 
— au livrat la bazele de recepție în
treaga cantitate planificată. Pe cale 
de a încheia livrarea porumbului la 
fondul de stat sînt multe unități mu
reșene. Dar din „operativa" organe
lor agricole județene rezultă că în 
unele cooperative agricole livrarea 
fie că nu a început, fie că au fost 
transportate cantități mici. Este, in
tre altele, cazul cooperativelor agri
cole Cozma, Ripa de Jos. Chibed, 
Păuneț, Cerghid, Tirimia, Dîmbău, 
Păingeni și Idiciu. Altele — consiliile 
Fărăgău, Breaza, Sovata, Tîrgu Mu
reș — cu toate că au încheiat recol
tatul porumbului, nu au livrat decît 
12—24 la sută din cantitatea plani
ficată.

Tovarășul Nicolae Lobonțiu. secre
tar al Comitetului județean Mureș al 

■ P.C.R., ne spunea că au fost stabilite 
măsuri operative pentru a fi trans
portate în timpul cel mai scurt la 
bazele de recepție cantitățile pre- 

.{. văzute. In acest scop, • mijloacele de 
transport au fost repartizate pe uni
tăți agricole, în raport de cantitățile 
ce Ie au fiecare de livrat La dispo
ziția unităților agricole din județ 
stau, numai în acest scop, peste 300 
mijloace de transport. Cu o viteză 
zilnică de 5 000 tone stabilită, se a- 
preciază că în cel mult 7—8 zile se 
va încheia livrarea întregii cantități 
de porumb la fondul de stat.

într-adevăr, mijloacele de trans
port sînt suficiente, iar măsurile sta
bilite pentru desfășurarea acestei ac
tivități sînt menite să asigure înde
plinirea sarcinilor în timpul precizat 
de secretarul comitetului județean. 
Datorită însă în principal lipsei de 
control din' partea organelor agrico
le, a primăriilor comunale, eficienta 
acestor măsuri este mult diminuată.

Vineri, ora 15.45. Pitrăm la sediul 
cooperativei agricole Pănet. Președin
tele, Lovasz Iosif, era în concediu 
medical. Szakacs Mihai, inginerul a- 
gronom. în loc să fie pe cîmp nentru 
a urmări îndeplinirea grafice’or la 
recoltat și transportul porumbului, 
stătea in birou la un pahar cu vin.

— Cit porumb ați livrat la baza da 
recepție de la Ungheni 7 — îl în
trebăm.

— Vreo 70 de tone.
— E prea mult, tovarășe inginer, îl 

corectează un comesean.
— Scuzați, le-am încurcat, zice in

ginerul.

\

în realitate, cu toate că la C.A.P. 
Pănet recoltarea porumbului este pe 
terminate, din cantitățile de porumb 
contractate cu statul au fost livrate 
numai 54 de tone. Cauzele 7 Una șjn- 
gură : lipsa de -organizare a muncii 
din partea cadrelor de conducere dir 
cooperativa agricolă. Mijloacele an
trenate în acea zi (vineri 19 octom
brie) la transportul porumbului erau 
cu totul insuficiente : o remorcă de 
5 tone și 5—6 căruțe, cu toate că uni
tatea dispune de 3 autocamioane.

— Unde sint autocamioanele la a- 
ceastă oră 7

întrebarea rămine fără răspuns, și 
nici nu putea fi altfel, de vreme ce 
cadrele de conducere numai de orga
nizarea muncii nu se ocupau în ziua 
aceea.

La intrarea în Curtea C.A.P.. oprim 
pe mecanizatorul Bodo Iosif, care 
conducea tractorul (unicul de fapt) și 
care efectua zilnic 5—6 curse. „Mi 
s-a indicat să transport poîumbul di
rect în hambarele C.A.P.". în apro
piere, 7—8 cooperatori lucrau de zor 

magazinerului 
„De ce nu-1 

baza de recep- 
preluare de la

jtjt:

Amplă mobilizare de forțe mecanice, pentru 
ultimele suprafețe ale cooperotivei agricole

stringerea porumbului de pe 
Comoara, județul Teleorman

-

AU MAI RAMAS DE
JUDEȚUL Suprafața în ha

RECOLTAT
JUDEȚUL Suprafața în ha

sub supravegherea 
Borbely Alexandru, 
transportați direct la 
ție, sau la centrul de 
Cueșd ?“. întrebare care a rămas tot 
fără răspuns. ,

Revenind, subliniem încă o dată că 
măsurile sînt bune, dar trebuie întărit 
controlul, pentru întărirea și respec
tarea disciplinei în muncă, a indica
țiilor comandamentului județean.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Alba
Arad
Bihor
Brașov
Brăila
Buzău
Caraș-Severin 
Cluj 
Constanța 
Dolj
Galați

1 322
6 950
1 627
4 090 

12189
2 576
2 977
1 172 

53 870 
15 006 
13 856

(Din datele

Hunedoara 
Ialomița 
Ilfov 
Mureș 
Olt 
Prahova 
Satu Mare 
Sibiu 
Teleorman 
Timiș 
Tulcea 
Vaslui

furnizate de Ministerul Agriculturii 
la 20 octombrie)

.. ;■■■■■•

; : ■

Așa trebuie organizată activitatea la încărcarea porumbului în cîmp: La C.A.P. Horezu Poenarl, |udețul Dolj, s-au 
constituit echipe permanente de încărcare, ceea ce face ca această lucrare să nu dureze mai mult de jumătate de 

oră la o mașină

UN EXEMPLU FOARTE BUN...
Cooperatoril. din Desa au chemat 

la întrecere toate cooperativele agri
cole din județul Dolj, pentru a în
cheia în timp scurt recoltarea și în- 
sămințarea tuturor culturilor din a- 
ceastă campanie, precum si livrarea 
neîntîrziată a cantităților de produse 
prevăzute pentru fondul de stat. Coo
peratorii din Desa nu numai că au 
încheiat printre primii pe județ re
coltarea porumbului, dar au și livrat 
suplimentar la fondul de stat 200 tone 
de porumb. Ce i-a determinat să vîn- 
dă mai mult porumb statului 7 în 
primul rind faptul că producția de 
porumb planificată a fost depășită 
cu peste 300 kg la fiecare hectar. 
„Reevaluarea posibilităților noastre 
de a da in plus 200 tone de porumb

înseamnă în primul rînd reevaluarea 
propriei noastre activități, ne spunea 
tovarășa Gheorghița Segărceanu, pri
marul comunei Desa. Problema cea 
mai grea, de care foarte multi s-au 
plîns, a fost cea a transportului. Toc
mai în această direcție și-a concen
trat atenția comitetul comunal de 
partid și consiliul de conducere al 
cooperativei. Cum am acționat 7 Am 
folosit cu maximă eficiență toate for
țele din comună : 5 autocamioane, 6 
remorci și 100 atelaje ale cooperato
rilor. Pentru o bună derulare -a 
transportului, ca dealtfel a întregii 
campanii, fiecare membru al birou
lui comitetului comunal de partid a 
răspuns concret de un punct de lu
cru și raportează despre munca sa“.

Da, pe toată durata lucrărilor do 
recoltare, tovarășa Elena Gabăr, con
tabilul șef al cooperativei și mem
bru al comitetului comunal de par
tid. a urmărit la fata locului respec
tarea numărului de transporturi pla
nificat de către fiecare mașină în 
parte. Inginerul Eugen Catrinoiu, 
președintele 
îndeplinirea 
transport. Cu 
de forțe și o 
angajamentul 
plimentar 200 tone porumb a fost 
Îndeplinit.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

C.A.P., a supravegheat 
zilnică a planului de 
o asemenea mobilizare 
asemenea organizare, 
asumat de a livra su-

Mai multă atenție
problemelor organizării

în cooperativele agricole din jude
țul Satu Mare a mai rămas de recol
tat porumbul de pe circa 12 600 de 
hectare, din totalul celor peste 57 000.. 
Se estimează că lucrarea va fi în
cheiată pînă la mijlocul săptăminii 
viitoare. In cursul zilei de simbâtă, 20 
octombrie, recoltarea porumbului și 
celelalte acțiuni menite să asigure 
adăpostirea cit mai grabnică a recol
tei au luat o amploare deosebită prin 
măsurile întreprinse de numeroase 
consilii agroindustriale și de coman
damentele locale. Astfel, la C.A.P. 
Cărei, Medieșu Aurit, Turulung, Li
vada și altele lucrează începind de 
simbâtă, 20 octombrie, sute de coope- . 
ratori, lucrători din instituțiile sătești, ’ 
elevi la încărcarea porumbului în 
mijloacele de transport, precum și la 
depănușatul știuleților. acțiune care 
va continua cu aceeași amploare și in 
cursul zilelor următoare. Spre a 
accelera la maximum transportul po
rumbului la bazele de recepție, pe 
lingă sporirea și mai buna mobilizare 
a mijloacelor de transport, în nume
roase cooperative s-au format pentru 
zilele de simbâtă și duminică adevă
rate coloane de zeci și zeci de căruțe, 
proprietate ă cooperativelor agricole 
sau particulare, îndeosebi la Medieșu 
Aurit, Berveni, Lucăceni, Turulung, 
Tiriam etc. Nu întimplător asemenea 
unități și multe altele sînt și frun
tașe la livrările porumbului la fon
dul de stat, unele înregistrînd chiar 
depășiri substanțiale peste sarcinile 
planificate.

Nu peste tot însă se acționează cu 
ac'eeași răspundere și operativitate — 
cauza principală fiind ritmul slab în 
care se desfășoară recoltatul și încăr
catul porumbului in mijloacele de 
transport, deficiențele organizatorice 
de care se fac răspunzători unii mem
bri ai comandamentelor agricole lo
cale. O astfel de situație am întîi-’ 
nit. bunăoară, la C.A.P. Eriusincrai, 
unde, chiar sub privirile îngăduitoare 
ale președintelui Trajan Pișcorean, 
oamenii care aveau misiunea să re
colteze și să încarce porumbul stăteau 
la taifas. Ce folos că președintele 
cooperativei frece din tarla in tarla 
dacă in urma lui continuă să rămină 
indisciplina și inactivitatea.

Din relatările tovarășului inginer 
Nicolae Bablci, directorul direcției 
agricole județene, reiese că în nume
roase unități agricole, multe din ele 
cu recoltatul porumbului chiar în
cheiat, există un decalaj inadmisibil 
între cantitățile recoltate și cele 11-

vrate la fondul de stat. Pînă sîmbătă, 
20 octombrie, unități ca cele din 
Cehal. Cehăluț, Eriusincrai, Craido- 
rolț, Tarna Mare, Stina, Ser, Viile 
Satu Mare, Soconzel, Babta, Lelei, 
Nadișu Hododului și altele livraseră 
la fondul de stat în baze doar 20 la 
sută din obligațiile ce le reveneau. 
Cauzele acestei situații sînt generate 
nu numai de ritmul lent la încărcat, 
ci și la descărcatul mijloacelor de 
transport in baze. Astfel, președintele 
consiliului unic agroindustrial Ho- 
morod, Nicolae Huci. ne-a declarat că 
vineri, 19 octombrie, au stat toată 
ziua la poarta bazei de recepție nu

mai puțin de 11 mijloace de transport 
cu porumb de la C.A.P. Viile Satu 
Mare, fiind nevoit să apeleze la ju
deț pentru ca responsabilii bazei să 
nu mai pună bețe în roate descărcă
rii și preluării porumbului sub di
ferite pretexte. Este de dorit ca toți 
factorii răspunzători de soarta re
coltei să acționeze și să conlucreze 
du răspundere pentru încheierea cu 
succes a recoltatului și depozitatului 
porumbului în cel mai scurt timp.

Ocfav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteir

„Ciocălăli de porumb, in amestec 
cu tăitei de sfeclă sau cu melasă 
de la fabricile de zahăr, sint folo
siți cu bune rezultate in hrana tau
rinelor — ne explică ing. Juriet 
Teodor, directorul întreprinderii de 
valorificare a cerealelor din jude
țul Brăila. în fiecare zi, la ultima 
cursă de livrare a porumbului la 
baza de recepție, cooperatorii din 
Tichilesti si Chiscani încarcă ca
mioanele goale cu ciocălăi, pe care 
îi depozițează In sectorul zooteh
nic". Am aflat că asemenea exem
ple de buni gospodari sînt puține. 
Cele mai multe cooperative agri
cole — așa s-a întîmplat si în tre
cut — asaltează baza de recepție 
cu cereri pentru ciocălăi. prin fe
bruarie—martie, cînd li. se subțiază

rezervele de furaje. Dar acum cio- 
călăii rezultați de la bătutul porum
bului aglomerează spatiile din baze, 
ocupind locul știuletilor. Cum s-ar 
putea rezolva problema 7 Simplu. 
Numai dacă fiecare al zecelea sau 
al doisprezecelea autocamion, la în
toarcere nu ar face cursa în gol. ci 
încărcat cu ciocălăi, bazele ar pu
tea fi descongestionate. De aseme
nea, s-ar economisi si carburantul 
ce va fi cheltuit iarna pentru curse 
speciale de aprovizionare cu acest 
furaj. Organele agricole județene 
ar trebui să stabilească un grafic 
pentru degajarea bazelor de ciocă
lăi și asigurarea unei rezerve de 
furaje grosiere în unitățile agri
cole. (Al. Plăieșu).

Foto : E. Dichlseanu

Cu mijloace mecanice de mare 
randament, porumbul este de
pozitat operativ. Aspect de la 
baza 
portâ 
cole 
trial
aceasta 
aceastâ 
cârcare 
dusâ la

de recepție unde trans- 
porumbul unltâțile agri- 

din consiliul agroindus- 
Cuca, județul GalațL In 

stă explicația că la 
bază, durata de des- 
a mașinilor a fost re- 
cel mult o jumătate de 

oră.
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(Urinare din pag. I)
Cabinetului secretarului general 
al partidului și președintelui re
publicii, Constantin Mitea, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, consilier al 
secretarului general al partidului și 
președintelui republicii, Petre Dumi
nică, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia.

Din partea bulgară : tovarășii An
drei Lukanov, membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria, președintele pârtii bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico-științifi- 
că. Milko Balev, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Niko Iahiel, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, consilier al primului 
secretar, Petăr Danailov, membru al 
Comitetului Central-al Partidului Co
munist Bulgar, ambasadorul Republi
cii Populare Bulgaria la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov s-au informat 
reciproc asupra realizărilor remarca
bile cu care cele două popoare au în- 
tîmpinat aniversările jubiliare ale zi
lelor naționale ale celor două țări — 
victoria revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă in România și victoria re
voluției socialiste în Bulgaria —, cu 
privire la preocupările aotuale în 
construcția socialistă și In îndepli
nirea sarcinilor trasate de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân și de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Bulgar. S-a sub
liniat că mărețele realizări ale Româ
niei și Bulgariei în toate domeniile, 
colaborarea lor multilaterală cores
pund intereselor poporului român și 
poporului bulgar, contribuie la creș
terea forței de atracție și influentei 
socialismului în lume.

O atenție deosebită a fost acordată 
examinării stadiului de realizare a 
hotărîrilor privind dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor româno-bulgare. 
.xioptate la cel mai inalt nivel. S-a 

constatat, cu deplină satisfacție, de 
ambele părți, că aceste hotăriri se 
îndeplinesc cu succes, că prietenia și 
colaborarea multilaterală dintre cele 
două partide, țări și popoare sînt 
trainice, cunoscând un curs mereu 
ascendent.

Actualul dialog româno-bulgar, prin 
hotărîrile și măsurile importante a- 
doptate pe linia dezvoltării și adîn- 
cirii colaborării, politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale româ
no-bulgare. confirmă rodnicia întîl- 
nirilor prietenești, tradiționale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, însemnăta
tea hotărâtoare a acestor contacte 
pentru întărirea continuă a solidari
tății și colaborării frățești dintre cele 
două partide și popoare.

Cel doi conducători de partid și de 
stat au examinat o arie largă de pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
economice și au însărcinat organele 
de resort să acționeze cu fermitate 
pentru intensificarea cooperării mul
tilaterale în’ramurile prioritare ale 
celor două economii naționale — con
strucții de mașini, chimie, metalurgie, 
electronică, energetică, agricultură, 
cercetare tehnico-științifică. pentru 
realizarea la termenele prevăzute a 
marilor obiective industriale care 
urmează să fie construite cu eforturi 
comune româno-bulgare — Uzina de 
utilaje și mașini grele Giurgiu-Ruse, 
Complexul hidrotehnic Tumu Măgu- 
rele-Nicopole — forme superioare de 
conlucrare și cooperare între țări so
cialiste vecine. Au fost create pre
misele pentru creșterea substanțială 
a schimburilor comerciale în viitorul 
cincinal și sporirea sensibilă, în vo
lumul total al acestora, a ponderii 
produselor provenite din cooperare șl 
a utilajelor de înaltă complexitate. 
In cadrul convorbirilor a fost subli
niată necesitatea elaborării progra
melor de colaborare pe termen lung. 
S-a ajuns la o înțelegere privind 
crearea unui organism comun de con
ducere a activității întreprinderii ro
mâno-bulgare de construcții de ma
șini Giurgiu-Ruse. precum și în le
gătură cu constituirea unei societăți 
mixte pentru realizarea în comun a 
unor operațiuni comerciale și a unor 
proiecte economice în străinătate.

Cele două părți au apreciat, de a

semenea, că există largi posibilități 
pentru extinderea colaborării in do
meniul științei, învățămîntului, al 
pregătirii cadrelor, precum și pe plan 
politico-educativ și cultural-artiștic. 
S-a evidențiat că adîncirea continuă 
a procesului de cunoaștere reciproeă 
a valorilor materiale și spirituale 
ale celor două popoare are un rol 
esențial în consolidarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Bulgaria.

Conducătorii celor două partide și 
state, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, au reafirmat 
hotărârea eomună de a acționa in 
continuare pentru extinderea relații
lor multilaterale dintre cele două 
țări, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și solidarității interna
ționale, în spiritul principiilor egali
tății în drepturi, respectării indepen
dentei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, întra
jutorării tovărășești, pe baza Trata
tului de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală din noiembrie 1970.

In cursul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au abordat și o serie de pro
bleme majore actuale ale situației in
ternaționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

Cei doi conducători au reafirmat 
hotărîrea celor două țări de a depu
ne și în viitor eforturi pentru adîn
cirea procesului de destindere și în
tărirea securității pe continentul 
nostru, pentru realizarea în viată, ca 
un tot unitar, a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, pentru impulsio
narea luptei pentru oprirea cursei 
înarmărilor și luarea unor măsuri 
eficiente de dezarmare, pentru 
înlăturarea pericolului de război, 
pentru lărgirea colaborării între 
toate statele lumii, pentru nea
mestec în treburile interne, nere- 
curgere la forță sau la ame
nințarea cu forța. Părțile salută și 
sprijină noile propuneri prezentata 
de secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
tovarășul Leonid Brejnev. la 6 oc
tombrie 1979 — expresie a bună
voinței și a spiritului constructiv. În
dreptate spre întărirea păcii si înțe
legerii în Europa.

A fost reafirmată importanta bu
nei pregătiri a reuniunii de la Ma
drid din 19B0. care ar permite reali
zarea de noi succese In întărirea 
securității în Europa si dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării dintre 
țările europene.

Cele două părți au exprimat soli
daritatea lor cu mișcarea țărilor ne
aliniate, cu popoarele care luptă îm
potriva imperialismului. colonialis
mului și neocolonialismului. a discri
minării rasiale si a apartheidului, 
pentru independență națională și 
progres social. Ele sprijină efortu
rile țărilor în curs de dezvoltare pen
tru lichidarea subdezvoltării, acțio
nează pentru realizarea unei noi or
dini economice internaționale.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări s-au pronunțat cu ho- 
tărîre pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de bună vecinătate 
și colaborare între statele balcanice, 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii trainice, a bunei 
vecinătăți și înțelegerii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au reafirmat 
hotărîrea Partidului Comunist Ro
mân, și a Partidului Comunist Bulgar 
de a acționa și în viitor pentru' întă
rirea unității mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale, a tuturor 
forțelor revoluționare și democratice 
în lupta pentru pace, democrație si 
socialism.

In cursul convorbirilor au fost abor
date și alte probleme internaționale 
de interes comun.

Cele două părți au exprimat satis
facția deosebită față de noua în- 
tilnire dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
fată de importantele înțelegeri și ho
tăriri convenite, care vor contribui la 
extinderea și adîncirea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, ceea ce corespunde intereselor 
vitale ale popoarelor român si bul
gar, intereselor tuturor țărilor socia
liste frățești, cauzei generale a socia- 
lismului si păcii.
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în ultima lună - rezultate bune
Cu perseverență - pot fi și mai bune!

tăților. împreună, toate aceste lu
crări însumează un volum de mun
că destul de mare, mai cu seamă în 
ceea ce privește montajul de utilaje. 
Dar. pentru ca montorii să se poată 
apuca cu toate forțele de lucru, este 
necesar ca Trustul de construcții in
dustriale din Iași, constructorul, să 
termine fără intirziere lucrările ce-i 
revin și să asigure toate fronturile de 
montaj solicitate. Or, la acest capi- 
toL constructoruL montorul și bene
ficiarul n-au ajuns încă la un acord 
deplin asupra priorității ce trebuie 
acordate anumitor lucrări, mai sint 
destule de făcut pentru a-și sincroni
za deplin și cu succes eforturile. „Ne 
îngrijorează situația stațiilor de azot 
și de aer comprimat, unde monta-

mai scurt timp, 
dacă la jumăta- 
stocul de utilaje 
20 octombrie el 

iar pină la

• Fabrica de elemente de auto
matizare din București, care este 
așteptată din luna iunie să livreze 
12 traductoare de presiune și 14 
semnalizatoare de nivel.

livreze 13 panouri 
pentru centralele

de fire sintetice

• întreprinderea de 
fabricate din Băilești, restanțieră 
cu 18 celule electrice de 6 kV.

celule pre-

• întreprinderea „Automatica" 
din București, care intirzie, de pes
te trei luni, să 
de automatizare 
de climă.
• Combinatul

din Iași — restanțier cu 31 de ma
șini de bobinat care, fiecare, are o 
durată de montaj de circa 2 luni.

Pentru ca oțelăria nr. 3 de la Galați 
să producă înainte de termen

Alte răspunsuri tlure, angajamente 
ferme la apelul tonstrurtorilor

Reamintim angajamentul constructorilor și montorilor de la OȚE- 
LARIA NR. 3 DE LA GALAȚI, care sînt hotărîți să intîmpine Con
gresul al XII-lea al partidului cu un succes de prestigiu : elaborarea 
primei șarje de oțel în noua oțelărie, prin punerea in funcțiune a 
acestei importante capacități de producție cu peste o lună inainte de 
termen. Pentru înfăptuirea acestui angajament mobilizator, gălățenil 
au adresat un apel tovărășesc (vezi „Scînteia” din 11 octombrie a.c.) 
unor producători de utilaje tehnologice în vederea impulsionării exe
cuției și livrării acestora. Iată in ziarul de astăzi noi răspunsuri la 
apelul gălățenilor. (Alte răspunsuri au fost publicate în „Scînteia" din 
16 și 18 octombrie).

O întrebare pe adresa întreprinderii

Prima si, totodată, cea mai mare 
dintre capacitățile de producție de la 
Combinatul de fire sintetice din Vas
lui este restantă de la sfirșitul lunii 
septembrie. Din mai multe motive, 
riar în primul rind datorită intirzierii 
cu aproape șase luni cu care au putut 
fi atacate din plin lucrările pe șan
tier. Cauza : o carență de ordin mai 
general, legată de nivelul si calita
tea pregătirii condițiilor de începere 
Si desfășurare a lucrărilor pe șantier.

Acum, pe cel mai important șan
tier de investiții al județului, lupta 
eu timpul a căpătat un conținut con
cret, palpabil. Sint nenumărate do
vezile în acest sens și toate întregesc 
Imaginea unui stăruitor și viguros 
efort, consacrat punerii în funcțiune 
a obiectivului în cel 
Să urmărim cifrele : 
tea lunii septembrie, 
era de 600 tone, la
coborise sub 220 tone, 
1 noiembrie va fi complet lichidat. 
Și să adăugăm că, în tot acest in
terval de timp, livrările de utilaje 
au însumat circa 200 tone. Mai sub
stanțiale sînt rezultatele de ansam
blu în cele două perioade compara
te și care marchează, in această 
lună, o creștere a volumului de lu
crări realizate cu peste 20 la sută.

Secretul acestui salt spectaculos, 
dacă poate fi vorba de un secret, con
stă în munca energică și hotărâtă a 
oamenilor, în organizarea și îndru
marea riguroasă a activității de con
strucții-montaj pe întreg șantierul, 
dar și în spiritul de inițiativă și 
Inventivitate al specialiștilor de aici, 
aflați în permanentă in căutarea unor 
soluții constructive menite să scur
teze cît mai mult posibil ciclul lucră
rilor. Să reținem un Singur exemplu 
grăitor In această privință : șeful de 
echipă Vasile Andrei. împreună cu 
șeful de lot Constantin Alexandrescu 
și inginerul șef Neculai Pascu. toți de 
la Trustul de instalații montaje din 
Iași, au schimbat „din mers" Soluția 
platformei metalice pentru calcula
torul de proces al combinatului, 
micșorând durata de execuție a lucră
rii cu peste 30 la sută.

Intensificarea ritmului de lucru 
mai este influențată, intr-o măsură 
hotărîtoare, de concentrarea masivă 
de muncitori — acum pe șantier lu
crează aproape 3 000 de oameni — 
de aportul masiv al beneficiarului la 
realizarea tuturor categoriilor de lu
crări și. în sfîrșit. de sprijinul efec- . 
tiv și • permanent acordat în soluțio
narea diverselor dificultăți de către 
comitetul județean de partid.

Punerea rapidă in funcțiune a com
binatului rămine insă strict condi
ționată de realizarea in cel mai scurt 
timp a centralelor de climă și utili-

Pe șantierul 
Combinatului de fire 

sintetice din Vaslui

jul utilajelor este destul de lung și, 
deci, este nevoie ca partea de con
strucții să fie terminată de urgen
ță" — ne-a precizat tovarășul Vlad 
Postică, inginer-șef cu investițiile în 
unitatea beneficiară. Probleme deose
bite ridică finalizarea centralelor de 
climă, unde respectarea strictă a pre
vederilor din grafice, pe zile și chiar 
pe ore. a devenit condiția numărul 
unu, atît pentru constructori, cit și 
pentru montori. Facem această pre
cizare, deoarece se ridică încă la ora 
actuală o serie de probleme privind 
aprovizionarea cu unele materiale 
de construcții și introducerea lucru
lui în două schimburi prelungite. Nu 
este vorba de probleme de nesolu
ționat, dar rezolvarea cere un efort 
suplimentar pe planul organizării lu
crărilor, întărirea conlucrării între 
constructori și montori, întronarea 
unui climat de exigență față de res
pectarea termenelor din grafice.

în sfîrșit, intrarea în producție a 
combinatului depinde de receptivita
tea și promptitudinea unor furnizori 
de utilaje restanțieri față de solici
tările șantierului. Este vorba de :

Tuturor acestor furnizori le adre
săm — prin intermediul ziarului — 
apelul tovărășesc al oamenilor mun
cii din cadrul Combinatului de 
fire sintetice din Vaslui și Trustului 
de instalații și montaj din Iași de a 
face tot ce le stă in putință pentru 
a lichida cît mai repede posibil res
tanțele în livrări și de a contribui, 
astfel, la eforturile susținute depuse 
acum pe șantier pentru punerea în 
cel mai scurt timp in funcțiune a 
acestui important obiectiv de investi
ții.

C. ANTONESCU 
C. LALUCI

de construcții siderurgice din Hunedoara

ClND VEȚI RECUPERA RESTANTELE DE LA NOILE 
OBIECTIVE DE PE PLATFORMA CĂLAN?
Pe noua platformă a Întreprinderii „Victoria" din Călan stadiile fizice 

de execuție si montaj ale tuturor obiectivelor ce trebuie puse în funcțiune 
in acest an sînt întîrziate din cauza atît a nesosirli unor utilaje de la 
furnizorii din tară, cit și. în bună măsură, slabei activități a constructo
rului : întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara.

însoțind întrebarea de față cu o recentă fotografie, care demonstrează 
că o serie de puncte de lucru sînt realmente părăsite de constructor, ne 
propunem să revenim in curînd pe acest șantier.
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( AVANSURI ) și ( RESTANȚE )
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• întreprinderea „Unirea" din 
Cluj-Napoca, care are de livrat un 
mare număr de mașini de dublă 
torsiune — utilaje care au ciclu de 
montaj de circa 45 zile.
• întreprinderea de aparataje 

și accesorii din Alexandria — cu 
10 baterii de încălzire și 4 baterii 
de răcire restante din lunile mai și 
iunie.

• A început să producă prima din cele patru linii 
de formare de la turnătoria de fontă a marelui Com
binat de utilai greu din Clu|-Napoca. Tot aici sînt in 
pregătire( pentru viitorul apropiat, alte premiere pro
ductive.

• Constructorii canalului Dunârea-Marea Neagră 
raportează o nouă și semnificativă faptă de muncă : 
cu două luni mai devreme, in zona Basarabi-Culme a 
fost începută turnarea zidului de sprijin.

• Pe platforma Combinatului metalurgic din Cim- 
pla Turzii a fost pus in funcțiune un nou și modern 
laminor, cu o capacitate anuală de 240 000 tone 
țagle.
• La construcția poligonului de prefabricate din 

Sintimbru, cu o capacitate de 1 700—2 000 aparta
mente, lucrările evoluează în ritm susținut. Prota
gonistă în activitatea viguroasă depusă pe șantier: 
întreprinderea județeană de construcții-montaj Alba.
• Lucrătorii Centralei de construcții poduri șl căi 

ferate au lansat la apă radierul metalic al pilei aval, 
piesă Importantă în structura noului pod de la Cer
navodă.

• Lucrările de la capacitatea de panouri mari din 
cadrul întreprinderii de materiale de construcții din 
lași sînt rămase serios în urmă. Cauzele, multiple. 
Dor, în primul rînd, conlucrarea scăzută dintre con
structor și beneficiar, reciproca păsuire a deficien
țelor manifestate în activitatea depusă.

• Cele două noi secții — filatura șl țesătoria — 
intrate in funcțiune în acest an la întreprinderea „Vi- 
gonia" din Bîrlad nu reușesc să-și atingă parametrii 
proiectați. Motivul este cunoscut: neajunsurile exis
tente în organizarea științifică a producției șl a mun
cii. Măsurile de redresare întîrzie însă.
• O întrebare pe adresa întreprinderilor de utllaț 

chimic din Făgăraș și „llnlo" din Satu Mare: cînd 
veți livra utilajele restante față de platforma indus
trială din Zalău ?

• La stația de utila) transport Brașov, aparțlnînd 
Ministerului Construcțiilor Industriale, coeficientul de 
schimb la principalele utilaje este de 1,2—1,9. Se vor
bește mult despre îndreptarea situației, dar se face 
puțin. Tocmai acum, cind pe șantiere este nevoie 
de funcționarea la capacitatea maximă a tuturor uti
lajelor de construcții.

ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ GHEORGHENI 

„Din 18 diafragme 
am și executat 13“ 
Ing. PALL ISTVAN, directorul 

întreprinderii : „Fabricarea seriilor 
de diafragme de măsură necesare 
oțelăriel nr. 3 se înscrie ca una 
dintre principalele probleme ale 
activității noastre din această 
perioadă. Ca urmare, intr-un timp 
record au fost executate 13 din cele 
18 diafragme aferente conveierului 
nr. 1 necesar gălățenilor. A mai ră
mas să fabricăm încă cinci diafrag
me, seriile : 81—1047, 1050, 1053, 
1056, 1059. Executarea acestui ultim 
lot de produse este condiționată 
însă de livrarea de către Combina
tul siderurgic din Galați, beneficia
rul diafragmelor, a tablei OL-37 de 
130 și 170 mm și a 8 inele forjate 
din oțel. Iată de ce insistăm ca be
neficiarul să ne expedieze cit mal 
urgent cele specificate mai sus, in
clusiv 26 tone tablă din oțel inoxi
dabil, de asemenea neoesar pentru 
fabricarea diafragmelor de mă
sură".

ÎNTREPRINDEREA 
„VULCAN’-BUCUREȘTl 

„Au fost expediate 
toate reperele solicitate"

operativ în întîmpinarea solicitări
lor constructorilor și montorilor 
gălățeni. In consecință, acum sintem 
in măsură să comunicăm gălățenilor 
că reperele solicitate prin interme
diul ziarului „Scînteia" au fost ex
pediate pe adresa șantierului din 
Galați. Ultimele repere — calpă 
avarie, flanșe ieșire gaze, acționare 
clapă avarie ș.a. — au fosț livrate 
cu avizul de expediție nr. 1/6884. 
Celelalte repere au fost expediate 
cu avizele: 6/1182, 7040, 5377 și 5281“.

TRUSTUL DE MONTAJ 
UTILAJ CHIMIC BUCUREȘTI 

„Conducta de oxigen 
va fi montată cu patru 

zile mai devreme“
Ing. ION DONOSE, șeful servi

ciului producție : ’ „în prezent, 
eforturile colectivului nostru de 
montori de la Galați sînt orien
tate spre execuția unei conducte de 
oxigen de 4 km și jumătate cu dia
metrul de 500 mm, lucrare deosebit 
de importantă care, așa cum soli
citau gălățenii prin intermediul zia
rului „Scînteia", trebuie finalizată 
pină cel tîrziu la sfîrșitul acestei 
luni. în aceste condiții, au fost lua
te o serie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, s-a suplimentat forța de 
muncă cu încă două formații, se lu
crează în două schimburi a 12 ore. 
•Toate aceste măsuri, hărnicia și dă
ruirea colectivului nostru de pe șan
tierul de la Galați au asigurat în 
aceste zile un ritm intens de muncă, 
lucrările la conducta de oxigen ur- 
mind să fie finalizate pină sîmbătă 
27 octombrie a.c„ deci cu patru zile 
inainte de termenul solicitat de gă
lățeni".

Ing. MIHAI OPRIȘAN, șeful ser
viciului desfaceri : „Cunoscînd bine 
importanța punerii în funcțiune 
înainte de termen a oțelăriei nr. 3 
de la Galați, colectivul întreprinde
rii noastre și-a mobilizat toate for
țele, și-a organizat mai bine întrea
ga activitate pentru a veni cît mai

După cum se poate constata, atît cei doi producători de utilaje, cît 
și Trustul de montaj utilaj chimic din București s-au angajat și ac
ționează stăruitor pentru rezolvarea problemelor ridicate de gălățeni. 
De asemenea, am fost informați că zilele acestea de Ia Galați au fost 
expediate inelele necesare întreprinderii din Gheorghcni pentru rea
lizarea diafragmelor de măsură. Important este acum ca atît pe șan
tierul de la Galați, cît și în unitățile producătoare de. utilaje tehno
logice soluționarea problemelor aflate pînă nu de mult în suspensie să 
fie dusă pînă la capăt, astfel încit nimic să nu împiedice înfăptuirea 
angajamentului constructorilor și montorilor de a pune în funcțiune 
oțelăria nr. 3 cu peste o lună înainte de termen. Vom reveni.

Ilie ȘTEFAN
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Raport ostășescDeplină adeziune a comuniștilor si tuturor oamenilor muncii
la proiectele documentelor Congresului partidului

(Urmare din pag. I)

că,

să ex* 
cunrin* 
variate 
centru 
să ex-

na- 
co- 
se-

general al partidului. Ei se angajea
ză. totodată, ca. strîns uniți in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. să acționeze cu consecventă si 
fermitate revoluționară pentru conti
nua înflorire a patriei noastre socia
liste. pentru sporirea prestigiului ei 
în lume.

în telegrama conferinței organiza
ției municipale de partid Deva se 
spune : Dezbătînd pe larg proiectele 
de documente pentru cel de-al 
XII-lea Congres al partidului — do
cumente ce poartă amprenta puter
nică a gîndirii dumneavoastră revo- 
luționar-creatoare, profund realistă și 
științifică — participants la lucrările 
conferinței își manifestă întreaga lor 
adeziune și aprobare fată de conți
nutul acestora. în unanimitate de 
gind și voință, comuniștii și-au ex
primat cu multă bucurie și mîndrie 
patriotică întreaga lor adeziune la 
propunerea privind realegerea dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al po
porului român, în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Activitatea dumneavoastră prodi
gioasă în fruntea partidului si sta
tului. se subliniază in telegrama 
conferinței organizației de partid a 
sectorului 6 din Capitală, a dat un 
suflu dinamic, generind Prefaceri 
fără precedent atit în domeniul po
litic. cit și în cel economic si social- 
cultural. în perfecționarea democra
ției socialiste si a funcțiilor statului. 
Vă urăm, intr-un gind cu toti fiii 
acestui milenar pămint strămoșesc, 
ani multi de viată in fruntea parti
dului si statului, călăuzindu-ne oasii. 
așa cum ne este vrerea unanimă, ne 
drumul drept si sacru al suverani
tății și libertății naționale, către 
zorii luminoși ai comunismului. în
tr-o lume a progresului si păcii.

Aprobînd în unanimitate proiecte
le documentelor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, se arată în 
telegrama conferinței orășenești de 
partid Anina, ne exprimăm min-

drla șl deosebita bucurie că acestea 
înscriu prevederea privind exploata
rea și valorificarea șisturilor bitumi
noase de la Anina, ceea ce inseamnă 
o contribuție majoră a organizației 
noastre de partid la creșterea bazei 
energetice a României. Ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort pen
tru a finaliza la timp construcția ter
mocentralei pe șisturi, cu o putere in
stalată de 990 MW. obiectiv de mare 
Însemnătate al cincinalului viitor.

Cu legitimă mîndrie patriotică, cu 
dragoste și aleasă stimă, delegații la 
conferința organizației municipale de 
partid Turda, se arată în tele
grama adresată. își exprimă bucuria 
și satisfacția, totala lor adeziune 
față de propunerea ca dumneavoas
tră. eminent conducător, marxist 
creator, revoluționar prin vocație, 
patriot înflăcărat, să fiți reales de 
Congresul al XII-lea în înalta func
ție de secretar general al partidului.

Dînd Încă o dată glas înaltei stime 
și recunoștințe față de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
particinantii Ia conferința organiza
ției noastre de partid, intr-un gind 
cu întregul popor român, își expri
mă dorința ca la Congresul al XII-lea 
să fiți reales In înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, se spune în telegrama con
ferinței organizației de partid din 
întreprinderile și instituțiile județene 
Ilfov.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani — din 
municipiul Mediaș, se subliniază in 
telegrama particioantilor la conferin
ța municipală, intr-o desăvirșită uni
tate de voință, ne atașăm cu toată 
căldura sufletului propunerii privind 
realegerea dumneavoastră, de către 
Congresul al XII-lea al partidului, 
în suprema funcție de secretar gene
ral al partidului. Avindu-vă in frunte 
pe dumneavoastră, pe cel mai strălu
cit om politic contemporan, comunist 
de omenie, personalitate cu un înalt

prestigiu Internațional, trăim certitu
dinea unor noi înfăptuiri istorice, a 
unui trai mai bun. intr-un climat de 
pace și bună înțelegere cu toate 
popoarele lumii.

în telegrama conferinței organiza
ției orășenești de partid Vînju Mare 
se arată : Dind expresie Înaltei apre
cieri pe care o acordăm minunatelor 
dumneavoastră calități de conducător 
comunist, ne manifestăm deplinul 
acord față de propunerea ca dum
neavoastră — fiul cel mai iubit al 
acestui harnic și talentat popor, care 
v-ați identificat din anii fragezi ai 
tinereții cu aspirațiile întregii ~ 
țiuni — să fiți reales, la forumul 
muniștilor, in înalta funcție de 
cretar general al partidului.

Sintem pe deplin conștienți 
datorită politicii științifice a partidu
lui și statului nostru de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, 
politică al cărei inițiator si construc
tor sînteți dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
orașul Cehu Silvaniel a cunoscut și 
cunoaște profunde transformări in 
toate domeniile, cu implicații deose
bit de pozitive in viața materială și 
spirituală a locuitorilor săi, se spune 
in telegrama organizației orășenești 
de partid. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că toti 
comuniștii, oamenii muncii — romani 
și maghiari, tineri șl viratnlci, bărbați 
și temei — din orașul nostru vom 
acționa cu înaltă răspundere comu
nistă pentru aplicarea în viață a ho- 
tăririlor pe care le va adopta cel 
de-al XII-lea Congres al partidului.

Dorim «ă vă asigurăm că propu
nerea ca dumneavoastră să fiți 
reales in funcția de secretar general 
al partidului se bucură de adeziunea 
deplină a tuturor comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai muncii din ora
șul nostru, se subliniază în telegra
ma conferinței organizației orășenești 
de partid Panciu.

în numele celor peste 1 400 comu
niști, al celorlalți oameni ai muncii 
de pe aceste Istorice meleaguri vrin- 
cene. participants la conferința or
ganizației orășenești de partid Odo- 
bești se alătură întregului nostru 
popor pentru a-și exprima deplina 
adeziune și hotărîrea fermă de a 
transpune in viață prevederile docu
mentelor celui (Jp-al XII-lea Congres 
al partidului, se arată în telegramă.

Strîns uniți în jurul partidului, se 
spune în telegrama conferinței or
ganizației orășenești Huși a comu
niștilor. toti oamenii muncii din 
orașul nostru ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru ca la 
sfîrșltul acestui cincinal să realizăm 
o producție suplimentară în valoare 
de 30 milioane lei. Folosim acest pri
lej pentru a ne exprima încă o dată- 
adeziunea totală la întreaga politică 
internă și externă promovată de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general.

In telegrama conferinței organiza
ției de partid a unităților sanitare din 
municipiul București se arată : Ne 
exprimăm profunda recunoștință 
față de modul strălucit tn care con
ducerea partidului, dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ați prefigurat în proiec
tele de Directive ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân noua etapă pe drumul înfloririi 
șl prosperității României, pe culmi 
de civilizație tot mal înalte.

Comuniștii întrunit! tn conferința 
organizației orășenești de partid Hir- 
șova, se arată în altă telegramă, iși 
exprimă deplina adeziune fată de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, față de pre
vederile documentelor Congresului al 
XII-lea. hotărîrea fermă de a-și mo
biliza toate forțele pentru înfăptuirea 
neabătută a programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

(Agerpres)

Exigența comunistă-o puternică pîrghie
de mobilizare a resurselor agriculturii

Se înserase și pe șoseaua asfaltată 
ce străbate comuna Revlga treceau, 
într-o coloană fără sfîrșit, camioane 
și remorci încărcate cu porumb, 
sfeclă de zahăr și furaje. Printre ele 
își făceau loc și delegații comuniști
lor din cele două cooperative agri
cole de producție, ce se îndreptau 
spre căminul cultural pentru a parti
cipa la lucrările conferinței de dare 
de seamă și alegeri a comitetului co
munal de partid. Veneau din satele 
Rovine, Crunti și Mircea cel Bătrîn 
cei mai harnici cooperatori și meca
nizatori, ce abia lăsaseră lucrul. Ve
neau să-și spună cuvîntul cu privire 
la ceea ce au realizat în ultimii ani 
dar, mai ales, cu privire la ceea ce 
au de făcut.

Deși rezultatele bune nu au ocolit 
această localitate, darea de seamă 
prezentată, prin spiritul ei critic și 
autocritic, a adus în dezbaterea de- 
legatilor rezervele existente, ce tre
buie făcut pentru ca realizările 
să fie mai mari, mai concluden
te, pe măsura posibilităților existen
te. Referindu-se la producțiile obți
nute, care — la prima privire — par 
mulțumitoare, dar care nu reflectă 
pe de-a-ntregul potențialul uman și 
material al comunei, darea de sea
mă a accentuat că, printr-o partici
pare totală la muncile din cîmp, cum 
ar fl eliberatul suprafețelor și exe
cutarea arăturilor de toamnă, s-ar fl 
realizat producții mult mai mari la 
Coarea-soarelul șl porumb. Faptul că 
anul trecut nu s-au făcut ogoare de 
toamnă s-a reflectat în recolte mal 
mici, și, ca urmare, în retribuții scă
zute. Nu au fost trecuti cu vederea 
nici cei care încalcă disciplina, chiu
lesc, care mai pleacă acasă cu pla
sele pline de boabe, nici îngrijitorii 
și specialiștii care nu urmăresc res
pectarea programului de lucru în sec
torul zootehnic — din toate aceste 
motive rezultînd pierderi care se re
flectă negativ în balanța economică 
a celor două cooperative.

CONFERINȚA COMITETULUI COMUNAL DE PARTID 
REVIGA - IALOMIȚA

Cauzele acestor neajunsuri au fost 
Identificate și în insuficienta muncă 
politico-ideologică șl educativă des
fășurată de comitetul comunal de 
partid. „Atîta timp cit mai sint unii 
care privesc de pe „tușă" la cei ce 
muncesc — s-a spus — înseamnă că 
nu ne putem lăuda. Trebuie să ac
ționăm în așa fel incit să formăm la 
toți membrii cooperatori, la toți lo-

*

unora din lucrările prevăzute de teh
nologii la această cultură și nici nu 
am exercitat la timp un control exi
gent in această privință. Este cazul 
să ne amintim de greșelile anului 
trecut, însămînțînd la timp (această 
lucrare s-a Încheiat, dealtfel, pe În
treaga suprafață), urmărind stadiul 
vegetației, adminlstrînd îngrășămin
te, combătînd dăunătorii etc., lnter-

Astăzi este „ziua energeticia- 
nului", zi care simbolizează înal
ta prețuire pe care partidul. în
tregul popor o acordă muncii 
harnice, pline de pasiune si răs
pundere a celor că dau forță Si 
lumină tării. Sărbătoarea din a- 
eest an a energeticienilor are 
loc Intr-o perioadă de puternică 
emulație creatoare. In condițiile 
In care întregul nostru popor 
muncește eu abnegație si entu- 

'ziasm pentru a intlmpina Con
gresul al XII-lea al partidului 
eu noi succese in producție.

tn, cadrul politicii generale de 
edificare a societății socialiste, 
partidul nostru a acordat in per
manență un loc de frunte dez
voltării energeticii, ca parte 
componentă esențiali #î temelie 
a industrializării. Rezultat al 
eforturilor depuse în acest do
meniu. producția de energie e- 
lectrică a țării a crescut de la 
1,13 miliarde kWh in 1938. la «4,3 
miliarde kWh tn acest an.

Liniile directoare ale politicii 
partidului in domeniul energeti
cii au fost continuu aprofunda
te, pornind de la necesitatea de 
a se valorifica cit mai rațional 
resursele energetice ale tării. Cu 
deosebire in ultimul deceniu, in 
care s-a accelerat in mod consi
derabil dezvoltarea industriei e- 
nergetice, partidul nostru a pus 
accentul pe extinderea utilizării 
cărbunilor — in primul rind a 
Itgnitului — și a resurselor hi
droenergetice, spre a se eco
nomisi țițeiul și gazele in vede
rea valorificării lor superioare.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R., 
proiectul Programului-directivă 
de cercetare si dezvoltare in do
meniul energiei pe. perioada 
1981—1990 și orientările princi
pale pină in anul 2000. indicațiile 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
accentuează și mai mult aceste 
orientări, stabilindu-se ca in vii
torul deceniu România să devi
nă independentă din punct de 
vedere al combustibilului și 
energiei. Realizarea acestui o- 
biectiv de maximă importanță 
pentru dezvoltarea accelerată a 
economiei noastre impune, desi
gur, să producem din ce in ce 
mai multă energie — cerință 
carg iși găsește o reflectare co
respunzătoare in documentele ce 
vor fi supuse dezbaterii și apro
bării Congresului al XII-lea al 
partidului. Dar. in același timp, 
va trebui să crească in perma
nentă grija pentru gospodărirea 
cit mai judicioasă a acestei im
portanțe avuții naționale, o sar
cină de înaltă răspundere poli
tică, profesională și civică a tu
turor oamenilor muncii din toa
te ramurile economiei naționale.

De ziua lor, energeticienii pri
vesc cu încredere in viitor, cu 
convingerea fermă ei înfăptuind 
neabătut politica partidului nos
tru in domeniul energeticii, vor 
contribui tot mai substanțial la 
dezvoltarea accelerată a econo
miei națioriale, la ridicarea pa
triei noastre spre noi culmi ale 
progresului și civilizației.

Comandantul suprem (de Doru Rotariu)

Dunăre-Marea Neagră 
(Gheorghe Ioniță). con
structorii de diguri, 
ostașii mării sau gră
nicerii (Ion Tarălun- 
gă). vinătorii de mun
te (Iosif Șanta) — iată 
tot atîtea subiecte care 
și-au aflat. în interpre
tarea pictorilor. În
truchipare artistică.

Sculptura, cu mij
loace mai sintetice 
la Teodor Zamfires- 
cu, autorul plachetelor 
omagiale și realizator 
al unor simbolice por
trete de ostași — 
apărători si construc
tori ai tării, accentu- 
ind expresivitatea chi
purilor intr-un relief 
ca „Infanteriștii" de 
Pavel Mercea. evoclnd 
o scenă de instruire 
sau imaginea unui 
grănicer (Vladimir 
Șulschi) se afiliază j 
aceleiași sfera de in-* 
teres tematic.

Deschisă în preajma 
celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, 
expoziția exprimă, tot
odată. omagiul artiș- 
tildr-militari adus ce
lui mai înalt forum al 
comuniștilor români.

cestei expoziții se ca
racterizează nu numai 
prlntr-o bună stăpînire 
a tehnicii, cit mal ales 
prin precizie și clari
tate in exprimarea 
ideilor, a mesajului 
educativ propus. In a- 
cest sens, panoul cen
tral al expoziției evo
că. In intenția organi
zatorilor, cele trei 
componente esențiale 
în procesul de apărare 
al patriei : armata, ti
neretul si gărzile pa
triotice. Imaginea co
mandantului suprem al 
armatei — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
in mijlocul ostașilor, 
într-o lucrare de di
mensiuni monumenta
le, semnată de Doru 
Rotariu, sau în mijlocul 
specialiștilor care pre
zintă ultimul avion de 
fabricație românească 
(Ion Țarălungă). as
pecte ale pregătirii ti
neretului pentru apă
rarea patriei conturate 
de Ecaterina Marin 
Zăinescu, scene ilus- 
trînd activitatea para- 
șutiștilor și artileriști- 
lor. a infanteriei moto 
in exercițiu sau a mun
cii desfășurate de elee- 
troforeze pe șantierul

Un raport care, fo
losind mijloacele artei 
plastice, tinde 
prime cit mai 
zâtor aspecte 
ale pregătirii 
apărarea tării, 
prime deopotrivă dra
gostea de patrie si 
partid, pasiunea mun
cii, stima față de 
cutul de luptă al 
porului. Este un 
port prilejuit de 
de-a 35-a aniversare a 
Zilei armatei Repu
blicii Socialiste Româ
nia. un raport la ca- 
re-si prezintă lucrările 
membri ai Studioului 
de artă plastică al ar
matei.

Simezele sălii de ex
poziție a Casei Cen
trale a Armatei, reu
nesc așadar, lucrări 
care, ilustrind laturi 
dintre cele mai varia
te ale vieții ostășești 
atestă, implicit, o pu
ternică angajare so- 
.cială a conștiințelor 
artistice.

Destinate să pre
zinte militarilor ima
gini exemplare ale pro
fesiunii. ale muncii lor 
pentru edificarea unei 
patrii socialiste, pictu
rile si sculpturile a-

tre* 
no
ra* 
cea

zarea lucrărilor mecanizate și de în
treținere au dijmuit recolta. Nu tre
buie să ne mulțumim cu critica și 
autocritica, ei s-o însoțim obligatoriu 
de fapte, de o muncă făcută cu res
ponsabilitate".

Din cuvîntul cooperatorilor, meca
nizatorilor și specialiștilor s-au con
turat pentru comitetul comunal 
de partid un șir de propuneri 
importante vizînd mal buna organi
zare a muncii, Întărirea ordinii șl 
disciplinei. Amintim dintre acestea : 
mijloacele de transport să fie mai 
judicios folosite, „să nu se tnvirtească 
o roată fără rost"; să se asigure pre
tutindeni o muncă ordonată, de Ia 
semănat și pină ce totul a ajuns In 
hambare, căci în agricultură, mai 
mult decit tn orice alt sector, tot 
ceea ce poate fi făcut azi nu trebuie 
lăsat pe a doua zl ; numeroșii con
ducători de tractoare, pregătiți în 
cadrul învățămîntului agrozootehnic 
din rindul lucrătorilor de la consi
liul popular, al personalului TESA 
din cooperative, să lucreze efectiv pe 
tractor în perioadele de vîrf, căci de 
ei este nevoie pe cîmp, nu doar 
pentru a întocmi diferite rapoarte și 
scripte. Cerințe îndreptățite, exigen
țe firești, oglindind răspunderea 
pentru bunul mers al treburilor, pen
tru ridicarea continuă a rolului de 
conducător politic al organizației de 
partid, pentru Înfăptuirea cărora au 
fost incluse măsuri concrete in ho- 
tărtrea adoptată de conferință.

Oamenii aceștia, care în urmă eu 
două săptămini l-au avut in mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au votai din Inimă, intr-o deplină 
unanimitate — in încheierea lucrări
lor conferinței — ca cel mai Iubit fiu 
al poporului, al României socialiste 
să fie reales de Congresul a| XII- 
lea in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Marina PREUTU

Ilie ȘTEFAN

t cinema
DUMINICA, 21 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1
8,45 Gimnastica la domiciliu 
8,00 Tot Înainte I
9,35 Film serial pentru copil : Peripe

țiile Iul David Balfour.
19,00 Viața satului
12.30 De strajă patriei
13,05 Album duminical
15.30 Reportaj TV : „Mere de Argeș".
15.50 Telesport :
17,00 Film serial : Calvarul.
17.50 De , Ziua energeticianului
18,00 Cutezători, spre viitor.
19,00 Telejurnal
19.15 Ani de luptă, ani de Împliniri.
19.35 Varietâți cu public
20.15 Film artistic : „De unul »ingur“.
21.45 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
9,15 Teleșcoală

19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Atelier de creație literar-artiitici
21.45 Telejurnal a Sport

LUNI, 22 OCTOMBRIE 
programuli

18.00 Emisiune în limba maghiară 
1001 de seri 
Telejurnal
Revista economică TV 
Cadran mondial 
Orizont tehnico-stiințlflc 

20,40 Roman foileton : Cai din Mogador,
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 1
Cenaclul tinerilor din Peri»
In întîmpinaraa congresului «1 
XII-lea al partidului
Varietăți muzlcal-distraetlve 
Drumuri europene

18.50 îooi de seri 
19,00 Telejurnal
20.35 Seară de operă și balet
21.35 Telejurnal

Mihat VIȘOIU 
corespondentul „ScînteU"

500 tone

• Hotărîrea comuniștilor : vom livra suplimen
tar, Ia fondul de stat, 800 tone de porumb • Re
zultatele bune îndeamnă la altele - șl mal bune 
• Responsabilitatea partinică se exprimă nu nu
mai în depistarea neajunsurilor, ci îndeosebi în 
acțiunile concrete pentru înlăturarea acestora.

cuitorii satelor o înaltă conștiință 
comunistă, patriotică, aceasta mate- 
rializîndu-se in recolte cit mal bo
gate. Chiar dacă la principalele cul
turi ne îndeplinim și depășim sarci
nile de plan, ceea ce am obținut nu 
ne mulțumește".

Ce nu a reușit darea de seamă să 
„spună" a fost adus in dezbatere. în 
cuvintuî comuniștilor. Nimeni nu s-a 
lăudat cu ce a făcut, ci a arătat, de- 
monstrind argumentat, că se putea 
mai mult. Inginerul-șef al C.A.P. 
Reviga, Sandu Marcu, remarca : „Anî 
realizat și depășit planul la orz și 
floarea-soarelui, la porumb depăși
rea va fi substanțială, dar la grîu 
ne-am situat sub cifra planificată. 
Această nerealizare ni se datorește 
nouă, căci nu am însămînțat in pe
rioada optimă, am neglijat calitatea

venind cu profesionalitate și la mo
mentul oportun ori de cite ori situa
ția o impune. La recoltare să stăm 
între mecanizatori, pe combine chiar, 
pentru ca orice pierderi să fie evi
tate. Din calculele pe care le-am 
făcut și discuțiile pe care le-am avut 
a rezultat că valoriticînd rezervele 
de perfecționare a activității, comu
niștii, toți copperatoril din unitatea 
noastră se angajează să livreze su
plimentar la fondul de stat 
de porumb".

în dialog cu cooperatorii 
viga, cei din Rovine s-au

din Re- 
__ __  __.... _ angajat, 

prin cuvintuî președintelui unității, 
Gheorghe Soare, să livreze supli
mentar la fondul de stat 300 tone de 
porumb. „Cantitatea ar fi putut fi 
mai mare — a spus președintele — 
dar lipsurile manifestate in organi-

• Deducțiile colonelului Zorln t 
PATRIA — 9; 11,39: 14: 16,45; 19,30.
• Adio, dar rămln cu tine : SCA
LA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, CA
PITOL — 9; 11,16; 13,30; 15,48: 18;
20.15.
• Pledone africanul : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18,30, LUCEAFĂRUL — 8.30: 10.45; 
13; 15.30; 18; 20.30 BUCUREȘTI — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,30. FAVORIT
— 8,4Ș; 11,30; 14,15; 17; 19.45.
• Mihail, ciine de circ : CINEMA 
STUDIO — 1Q; 12; 14; 16; 18; 20, 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Vacanță tragică : CENTRAL — 
9.18; 11.15; 13,15: 15; 17,15; 19,30.
• Frați de cruce : VICTORIA — 
8; 1,1,15; 13,30; 15.45; 18: 20.15.
• Cineva ca tine : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45; 13; 14,15. Un om 
In loden — 16; 18; 30 : DOINA.
• Ultima' frontieră a morții î 
TIMPURI NOI — 9,15; 11.15; 13,15; 
15; 17,15; 19,30.
• Uraganul vine de la Navaronei 
FEROVIAR — 9; 11,30; 14: 16,30; 19, 
GLORIA — 9; 11.30; 14; 16.30; 19, 
MODERN — 0; 11,30: 14: 18,30; 19.
• Ora zero : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 1&:'
20.15, FLAMURA — 9; 11.16; 13.30; 
15,45; 18; 30,15.
• Hoțul din Bagdad : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15,
FLOREA8CA — 8; 11; 13; 15,30;
17,45; 20,
• Jachetele galbene : BUZEȘTI — 
16,45; 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 superdeteetlv 1 
BUCEGI — 16- 18; 20.
• Nu pot trăi fără lăutari : DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Hercule cucerește Atlantida 1 
FERENTARI — 15.39; 17,30; 19.30.
• O casă sub soarele fierbinte : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.

— 16;
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Cum (nu!) se 
cumpăra 
un tractor

Dosarul penal nr. 857/1979 al Tribunalului 
județean Teleorman deslușește taina nego
cierii unul... tractor. „Cumpărătorul" se 
numește Toma Lazăr Florian, președintele 
C.A.P. „7 Noiembrie" din Alexandria. „Vîn- 
zătorul" este Constantin Ene. de loc din 
Segarcea, Dolj, de profesie... recidivist.

Povestea a început cu următoarea „notă 
telefonică" pe care o reproducem exact așa 
cum a fost preluată — personal — de pre
ședintele C.A.P.-ului: „Conform deciziei 
direcției generale a serviciului de mecani
zare din M.A.I.A. nr. 1 141/27 XI 1978. Veți 
trimite de urgentă un tractorist pentru a 
ridica un ti actor U 650 M Super. Tractorul 
are la bord 143 ore. în atenția delegatului : 
nu va primi alt tractor decit tractorul cu 
seria de motor Nr. 2218403. Totodată dele
gatul va avea asupra lui suma de 6 234 lei. 
La sosirea tractorului in C.A.P. veți trimite 
de urgentă un proces-verbal Centralei 
mecanizare din M.A.I.A. către tovarășul 
giner Neagu. Delegatul se va prezenta 
Autobaza Alexandria, unde va intreba 
tovarășul Cornel Cîrlătescu... Delegatul 
avea asuora lui ordin de deplasare si adresă 
către Stațiunea experimentală Băneasa". 
Punct.

Prea bine ticluita „notă telefonică" (prea 
bine dacă ne gîndim că autorul el. Constan
tin Ene. nu s-a dedicat studiilor mai mult 
de patru ani : școala primară), i-a mers 
președintelui de C.A.P. drept la inimă. Con
voacă toți tractoriștii prezenti la sediul 
cooperativei într-o scurtă ședință, îi alege 
pe cei mai merituoși dintre ei — Marin Ol
teanu și Nicolae Stănilă — pentru îndepli
nirea misiunii, le face acestora, pe loc. de
legații, scoate 2 250 lei din casieria C.A.P.- 
ului, împrumută alți 4 000 de Ia un coopera
tor. A doua zi. dig de dimineață „delegatul" 
Cornel Cirlâtescu — alias Constantin Ene,

de 
in
ia 
de 
va

abia eliberat din penitenciar după ispășirea 
celei de a douăsprezecea condamnări din 
lunga sa „carieră" infracțională — este în- 
timpinat Ia Autobaza I.T.A. din Alexandria 
de însuși președintele cooperativei. Urmea
ză o scurtă vizită de protocol la sediul u- 
nității, cîteva degustări de vinuri și, in fine, 
umplerea damigenelor-plocon. Odată rezol
vată și această problemă delicată, se duc 
la postul de control de la marginea ora
șului, unde, amabil, milițianul de serviciu 
oprește o mașină cu care se pleacă spre 
București.

...în tramvaiul 2, In. drum ®pre Gara de 
Nord. Constantin Ene le semnează celor 
doi delegați hirtiile. Bineînțeles, nu uită să 
le ia banii. După care, avea să-i „uite" în 
Gara de Nord.

Și astfel pină tîrziu in miez de noapte, 
Olteanu și Stănilă aveau să bată pe la por
țile diferitelor stațiuni agricole, experimen
tale și... neexperimentale din zona Bănea- 
sa, in căutarea tractorului promis. A doua 
zi au dat telefon la C A.P. Președintele i-a 
mai trimis și la minister. Poate — poate or 
da de omul cu tractorul...

...Nu l-au mai întilnit decit la proces. 
Epilogul : instanța l-a condamnat pe Con
stantin Ene la 2 ani și 6 luni închisoare, 
iar Toma Lazăr Florian a plătit din buzunar 
cei 2 250 lei luati din casieria cooperativei. 
Așadar, morala este veche : Cine nu des
chide ochii deschide punga !

Recidivistul... 
debutant

Mihai Alexe din comuna Frumoasa, ju
dețul Teleorman, s-a întilnit într-o bună zi 
cu vecinul Marin Jianu pe centru — cum se 
spune — la Alexandria. Și l-a invitat Ia 
circiumă. Dar nu oriunde. La Hotel Parc. 
Din fudulie ? Nici pomeneală. în altă parte 
însă nu Ie dădea nimeni de băut la opt di
mineața. De cinstit, s-au cinstit cu chef si 
voie bună pină cind a început să le dea 
tîrcoale ospătarul, cu nota de plată. Atunci 
brusc M. A. șl-a adus amint» că avea în-

tîlnire cu niște prieteni. S-a scuzat, și-a 
luat mapa diplomat (a lăsat în schimb sa
coșa cu merele și puiul cumpărate din 
piață) și a plecat.

A nimerit pe strada Carpațl la nr. 80 și a 
sunat la prima sonerie pe care i s-a oprit 
privirea. în ușă îi apare o bătrînică : Ioana 
Dobrin. Chefliul trage aer în piept și, ți- 
nîndu-se bine de mapa lui diplomat, reușeș
te să se prezinte fără să l se Împleticească 
limba in gură:

— Slnt locotenentul Lungu de la miliția 
județeană (? !)

Nici mai mult, nici mai puțin ! După 
care, văzînd că nu-1 legitimează nimeni, și 
nici n-are cine să-l dea pe ușă afară — în 
casă mai era doar fiica bătrînei — joacă 
tare :

— Aveți de plătit o amendă de 3 000 lei.
Motivul unei sancțiuni atit de severe i-1 

sugerează însăși gazda al cărei oaspete ne
poftit era :

— De ce. maică 7 Nu mal avem chiriași 
de ani de zile.

— Nu mai aveți, dar atl avut. Așa că 
scoateți banii I Altfel voi fi nevoit să ridic 
butelia și televizorul.

Clementa implorată de cele două femei 
este refuzată categoric. Le dă totuși un 
răgaz de o oră.

— Pină mă întorc, să faceți rost de bani. 
Dacă nu, să vă prezentați la camera 22. la 
miliția județeană.

Și pleacă, convins eă „invitația" la miliție 
le va determina să scoată bani din pămint 
din iarbă verde. Revine după o jumătate 
de oră. între timp, Ioana Dobrin plecase 
spre miliție. în iiosa el. bețivanul îi dic
tează fiicei o declarație șt Întocmește un 
.. proces-verbal de constatare. După care, 
ochii ii cad pe un aparat de radio cu tran- 
zlstori. Si cum ochii văd. inima cere. îl ia 
cu el. Duce prada la Hotel Parc, unde 
Jianu se lupta vitejește cu alt rind de beri, 
■își dă la rîndu-i curaj cu alte cîteva halbe 
și revine la domiciliul Ioanei Dobrin. Pen
tru a treia oară. A treia oară și ultima. De 
astă dată, in ușă 11 lntlmpină un milițian 
adevărat.

..'.La recurs, apărătorul pretinsului loco
tenent — îndrăgostit de aparatele de radio 
ale altora și doritor să încaseze amenzi 
imaginare — avea să-și concentreze pledoa-

ria pe următoarea idee : „Fapta comisă de 
clientul meu este un caz izolat in viata lui". 
Șl avea dreptate. Uzurparea de calități ofi
ciale fusese intr-adevăr un debut. Furtul 
insă, nu. Mai fusese condamnat de 4 ori 
pînă atunci. A urmat a cincea condamnare.

Certificat 
de căsătorie sau 
notă de plată?

Din cele două pagini ale cererii de di
vorț adresate Judecătoriei din Ploiești de 
Gabriela Alexandru — domiciliată în str. 
Jepilor nr. 11 — se poate reconstitui eu 
ușurință aproape întreaga poveste a căsni
ciei sale cu Eugen Alexandru din comuna 
Albești-Palologu, Prahova. O căsnicie care 
n-a .durat decîț o săptămînă...

...S-au cunoscut prin septembrie ■ anul 
trecut. Djn consemnarea făcută de grefier 
la judecată se înțelege că o dragoste mare 
l-a copleșit de la prima vedere. Dar fără 
consimtămintul părinților. Asa se si expli
că de ce au fugit la Valea Călugărească, 
unde locuia sora viitorului soț. Acolo au 
stat vreo două săptămini. în fața faptului 
împlinit, părinților nu le rămine decit să 
se împace cu ldeea căsătoriei și să stabi
lească de comun acord detaliile nuntii. 
Le-am retlnut pe cele esențiale: data — 
22 octombrie ; caracterul — eu dar ; locul 
de desfășurare al petrecerii «au. mai bine 
zis. al acțiunii de colectare — bătătura ca
sei părintești din Albești.

Au spus „DA“ în fața ofițerului stării 
civile în ziua de 18 octombrie. După care, 
așa cum avea să destăinuie reclamanta, au 
„coabitat in Ploiești la părinții mei“, unde 
piritul ,ji avut o atitudine rezervată, insis- 
tind ca tata să-i treacă, pină la nuntă, casa 
pe numele său". Fără succes. Motiv pentru 
care iubirea, bibelou de porțelan. începe 
să se clatine. Pentru ca apoi, chiar în seara 
nunții, să-și confirme existența intr-adevăr 
efemeră — in asemenea cazuri — spărgln-

du-se, cu scandal, în cioburi atit de mici 
Incit nu va mai putea fi reconstituită.

Au urmat cîteva încercări timide de re
conciliere. Dar piritul a pus. în gura mare, 
o condiție care n-a fost acceptată : „A stri
gat că el s-ar împăca cu mine dacă i se dă 
suma de 8 500 lei pe care chipurile as fi 
Incasat-o la Ploiești ca dar de nuntă în 
afara celor 16 500 lei pe care i-am declarat 
la Albești și în plus încă o sumă de 600 lei 
pe care o dăduse intr-adevăr la Ploiești 
cumpărîndu-i-se pantofi, buchete pentru 
mireasă șl nașilor ploconul tradițional".

La divorțul proprlu-zis fiecare și-a adus 
martorii săi: neamuri, prieteni, vecini. $i 
s-au mai ponegrit puțin. Instanța a pro
nunțat desfacerea căsătoriei din vina ex
clusivă a soțului. Acesta a făcut recurs : de 
ce să fie numai el de vină ? !

Și, Intr-un anume sens, avea dreptate. De 
vină jînt toți oei care au făcut, și mai fac. 
din căsătorie un... ttrg,

teatre

Din caietul 
grefierului

„...partea civilă s-a dus să spargă gea
murile ; inculpatul, pornind după el ca să-1 
cunoască, l-a lovit cu pumnul și apoi, fiind 
amindoi jos, l-a mai lovit de două ori... 
După aceasta, inculpatul l-a luat și l-a dus 
in curte. Și de abia în curte l-a cunoscut".

(Din dosarul nr. 289/1979 judecat in recurs 
]a Tribunalul județean Teleorman).

....în ziua de 18 mai 1978 inculpatul Voizo- 
veanu Marin, în timp ce era cu oile la păs
cut in spatele grădinii părții vătămate, Nan 
Btancu, a avut discuții cu acesta pentru că 
oile inculpatului s-au tăvălit pe jos și. in 
aceste Împrejurări, inculpatul i-a rupt lobul 
urechii stingi..."

(Din dosarul nr. 363/1979 judecat tn recurs 
la Tribunalul județean Teleorman).

Florin CIOBÂNESCU

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 10, Moartea ulti
mului golan — 15, Comedie de 
modă veche — 18.30, (sala Atelier): 
Zoo — 10,30, Fata din Andros —
15.30, Fanteziile lui Fariaxlev — 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert pentru 
elevii școlilor generale. Dirijor ; 
Ermil Niehlfor. Soliști : Mlhai 
Constantinescu •— vioară și Ga
briel Croitoru — vioară •— 11.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11, Tosea — 19.
• Teatrul de operetă t Stelele 
operetei — 10,30, .Spectacol de ba
let contemporan — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Bocet pentru portăreasă. Specta
col susținut de Teatrul de comedie 
Budapesta — 19.S0, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciala —
10.30, Alibi — 18,30
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
oei gol — 10, Emigranțli — 18.30.
• Teatrul da comedie : Plicul — 
10.30, Trei surori — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul intern — 10. Idloata
— 19.30, (sala Studio) : Craii de 
curtea veche — 10,30. Cinci roma
ne de amor — 15,30, Conversație...
— 19.
• Teatrul Glulești (sala G|u- 
leștl) : Cocoșelul neascultător — 
10, Haina cu două fețe — 19,30, 
(sala Majestic) : Serenadă tlrzle — 
10, A cincea lebădă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Iubiri
— 11, Cintațl cu mine un cintec
— 18.30.
• Teatrul satlrlc-muzieal „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Boema ride, 
clntă și dansează — 19,30. (sala 
Victoria) : Costlcă, ne vede lumea
— 17.
• Ansamblul artlstțc ..Rapsodia 
română" ! Bun venit la Rapsodia
— 19.30,
• Teatrul „Ion vasllescu" : Din 
dragoste — 11. Bomba zilei —• 19.30.
• Cireul București : Olimpie circ
— 10: 16: 19.30.
• Studioul de teatru aj I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

t
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ Primire la primul ministru al guvernului

A REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Excelenței Sale
General maior MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO

Cu prilejul Zilei naționale, în numele poporului român și al meu personal, 
am plăcerea să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii 
Democratice Somalia calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate continuă țării și poporului dum
neavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, sîmbătă 
dimineața, pe Gerhard Schiirer, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării din R.D. Germană.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, iar 
poporului român urări de noi succese 
în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Ilie Verdeț 
a rugat să se transmită, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări tovarășului Erich Honecker, 
iar poporului R.D. Germane 
succese în edificarea societății 
cialiste.

In cadrul întrevederii au fost

noi 
so-

evi-

dențiate bunele relații de colaborare 
și conlucrare statornicite între țările 
și popoarele noastre, în spiritul în
țelegerilor și hotărîrllor convenite cu 
prilejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker. Totodată, s-a apreciat că succe
sele obținute de România și R.D. 
Germană în construcția socialistă 
creează noi posibilități pentru diver
sificarea și adîncirea cooperării bila
terale pe plan economic, tehnico- 
științific, al schimburilor comerciale 
și în alte domenii de interes re
ciproc.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a luat 
parte tovarășul Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării.

A fost de față Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

a

(Agerpres)

CRONICA SĂPTÂMÎNII

Poporul somalez săr
bătorește astăzi împli
nirea unui deceniu da 
la revoluția din 21 oc
tombrie 1969, care 
marcat un 
moment în 
aspirațiilor 
progres și ___ 
te. Acest act, 
de un grup de 
patriot!, a pus 
trămîntărilor 
survenite după 
marea ‘ 
Somaliei (1960), 
chizînd calea 
transformări cu 
racter progresist în 
toate sectoarele vieții 
economico-sociale: na
ționalizarea principa
lelor ramuri ale eco
nomiei naționale ; tre
cerea la valorificarea 
bogățiilor naturale prin 
crearea unor întreprin
deri industriale ; de
clanșarea unei vaste 
acțiuni de cooperati
vizare si modernizare a 
agriculturii — de o 
deosebită însemnătate 
pentru tînărul stat a- 
frican, întrucît peste

a 
important 

înfăptuirea 
shle de 

pros peri ta- 
săvîrșit 
ofițeri 
capăt 

interne 
procla- 

independenței 
des- 
unor 

ca-

80 la sută din popu
lația sa se ocupă cu 
creșterea vitelor.

Programul Partidu
lui Socialist Revoluțio
nar Somalez, care tra
sează liniile generale 
de dezvoltare a tării, 
prevede că. lnceplnd 
din 1980. Somalia nu 
va mai recurge la im
portul de produse ali
mentare. în acest scop 
urmînd să aibă loc o 
extindere considerabilă 
a suprafețelor agrico- 

cu 
lm- 
hi- 
în 

altele, 
debitu-

le, concomitent 
realizarea unor 
portante proiecte 
drotehnice. Se are 
vedere, între 
regulârizarea ____
lui fluviului Juba prin 
construirea unui baraj 
la nord de localitatea 
Bardhera. Barajul, 
cărui construcție 
dura șapte ani. va 
tinge o înălțime de 
de metri, iar lacul _ 
se va forma în spatele 
său va avea o capaci
tate de 4 miliarde me
tri cubi de apă.

In spiritul politicii

a 
va 
a- 
65 
ce

sale de prietenie si so
lidaritate cu tinerele 
state africane. po
porul român urmărește 
cu viu interes succe
sele obținute de po
porul somalez pe ca
lea făuririi unei vieți 
noi. Intre Republica 
Socialistă România și 
Republica Democratică 
Somalia s-au stator
nicit relații întemeia
te pe stimă si respect 
reciproc, care cunosc 
un curs ascendent. Un 
moment de cea mai 
mare însemnătate în 
evoluția raporturilor 
româno-somaleze l-a 
constituit întîlnirea din 
martie 1976 dintre 
președintele Nicolae 
Ceausescu și președin
tele Mohamed Siad 
Barre. < 
desfășurate 
prilej dînd 
nic impuls 
pe multiple 
interesul
țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Mohamed 
convorbirile ■ 

cu acel 
un outer- 
conlucrării 
planuri, in 

celor două

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 șl 24 octombrie, in țară : Vreme în 
general frumoasă, dar răcoroasă, seara 
și dimineața, îndeosebi în nordul tării. 
Cerul va fi variabil. Izolat, va ploua. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade. Izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei si 
nordul țării, iar maximele între 12 și 
22 de grade. Brumă locală. Ceață, mal 
ales dimineața și seara. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Dimineața șl 
seara ceață.

Cronica zilei
Sesiunea Comisiei mixte 

guvernamentale româno* 
mongole Sîmbătă au început la 
București lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a Comisiet interguvernamen- 
tale româno-mongole de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Delegațiile sînt conduse de tovară
șul Janos Fazekas, viceprim-minis
tru al guvernului, președintele părții 
române in comisie, si de M. Peljee, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții mongole 
in comisie.

In timpul lucrărilor se analizează 
modul cum au fost realizate preve
derile sesiunii precedente și noi mă
suri pentru dezvoltarea în continuare 
a colaborării și cooperării economi
ce. in cercetarea științifică, a schimbu
rilor comerciale, conlucrării în alte 
domenii de interes comun.

Au participat Constantin Mindrea- 
nu, ambasadorul României la Ulan- 
Bator. și T. Dughersuren. ambasado
rul R. P. Mongole la București.

Vizita delegației paria* 
mentare din Zair. Tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit, sîmbătă diminea
ța, delegația condusă de Ileo N’Songo 
Amba, președintele Consiliului Le
gislativ (Parlamentul) al Republicii 
Zair, care face o vizită in țara noas
tră.

în timpul intrevederii au fost re
levate posibilitățile existente pentru 
extinderea schimburilor comerciale, 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
in continuare a colaborării și coope
rării economice dintre România și 
Republica Zair, • in domenii de inte
res reciproc..

La întrevedere a participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale.

A luat parte Noengo _Busu Nyoka, 
ambasadorul 
rești.

Republicii Zair la Bucu-

★
zi, delegația parlamen- 
a avut o întrevedere la

în aceeași 
tară zaireză 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare cu Adrian Rogojan, ad
junct al ministrului, și a făcut o vi
zită prin Capitală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL BOX:

Convorbiri economice. 
La 20 octombrie s-au încheiat, la 
București, convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, și 
Gerhard Schtlrer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării din 
R. D. Germană.

în timpul convorbirilor au fost 
examinate rezultatele obținute în ac
tivitatea de coordonare bilaterală a 
planurilor pe perioada 1981—1985 și 
au fost stabilite unele măsuri menite 
să contribuie la dezvoltarea și adîn
cirea pe mai departe a colaborării șl 
cooperării economice, a specializării 
in producție, în diferite domenii de 
interes reciproc.

La convorbiri a participat 
fried Bock, ambasadorul R. D. 
mane la București.

Simbătă dimineața, la Școala mi
litară de ofițeri activi a Ministeru
lui de Interne, a avut loc festivita
tea depunerii jurămîntului militar de 
către elevii anului intîi.

Au participat membri al Consiliu
lui de conducere al Ministerului de 
Interne, activiști de partid si de stat, 
generali și ofițeri superiori din uni
tățile ministerului, părinți ai elevi
lor, membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, pio
nieri.

In cuvintul său, Nicolae Gârbă. ad
junct al ministrului de interne și 
secretar al Consiliului Politic, a adre
sat tinerilor elevi îndemnul de a 
depune toate eforturile pentru a de
veni cadre cu înalte calități politice, 
morale. profesionale și cetățenești, 
apărători devotați si fermi ai inde
pendentei și suveranității patriei, ai 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui român, ai drepturilor si interese
lor legale ale cetățenilor.

Solemnitatea depunerii jurămlntu- 
lui s-a transformat într-o vibrantă 
manifestare a dragostei fierbinți fată 
de patrie. , partid si popor, fată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialis
te România, comandant suprem al 
forțelor noastre armate.

In încheierea festivității. într-o at
mosferă de puternic entuziasm, a fost 
adoptată o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : însu
flețiți de luminoasele perspective ce 
le deschide Congresul al XII-lea tn- 
floririi patriei, bunăstării si fericirii 
poporului, vă raportăm, tovarășe co
mandant suprem, că vom fi tntot- 
deauna prezenti la datorie si vom în
deplini în mod exemplar ordinele si 
misiunile încredințate, vom munci cu 
spirit de răspundere, pasiune si per
severență pentru a 
pregătirea noastră 
cialitate și militară 
țelor mereu sporite 
le. a înaltelor exigente ne care dum
neavoastră le puneți în 
naiului Ministerului de 
exprimăm neasemuita 
deplina adeziune la 
ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să fiți reales în funcția 
de secretar general al partidului.

ridica permanent 
politică, de spe- 
la nivelul cerin- 
ale etapei actua-

fata perso- 
Interne. Ne 
bucurie si 
propunerea

0 etapă cu multe goluri... în apărare
Rezultatele etapei a Xl-a n-au 

provocat schimbări de poziții printre 
primele cinci echipe din fruntea cla
samentului general, deși patru dintre 
acestea s-au întrecut în meciuri di
recte ;„ totuși, scorurile în evoluția 
lor, mai ales în partidele fruntașe
lor F.C. Baia Mare — Universitatea 
Craiova și Steaua — S.C. Bacău, s-au 
desfășurat 
treținînd 
fotbal.

La Baia 
s-a văzut 
tic. urmare a jocului „deschis", ofen
siv al ambelor echipe, in care s-au 
remarcat tinerii centri înaintași ai 
loturilor reprezentative — Cămătaru 
și Terheș ; aceștia au și marcat trei 
goluri splendide, toate prin lovituri 
cu capul, imparabile pentru respec
tivii portari. Este o primă constatare, 
îmbucurătoare. Celelalte două, cu 
privire în primul rînd la Universita
tea Craiova, nu sînt de aceeași na
tură. Pînă la pauză craiovenii con
duceau cu 2—0, avantaj important pe 
caren știut să-1 apere, fiind ega- 

. lăți, în puține minute, la începutul 
părții secunde. E drept, peste nu
mai două minute au luat din nou 
conducerea, 3—2, însă iarăși nu s-au 
arătat în stare să păstreze scorul fa
vorabil, partida încheindu-se cu re
zultatul de 3—3. Firește, nu punem 
în discuție acest rezultat, pentru că 
el reflectă echitabil eforturile și oca
ziile ambelor formații, meritele, ca 
și neajunsurile lor. Vrem să arătăm 
numai că un avantaj important se 
cere apărat prin tactică adecvată, 
ceea ce nu s-a sesizat în jocul cra- 
iovean. In sfîrșit, dacă publicului 
i-au plăcut numeroasele elemente de 
spectacol, adică fazele de atac din 
care s-au marcat goluri multe și 
s-au ratat altele și mal multe, tre
buie să observăm că această impre
sie de joc „deschis" și ofensiv s-a 
instaurat, în fond, din cauza apără
rilor. neîngrijit organizate, foarte sla
be. aducătoare de posibile necazuri și 
în partidele internaționale, așa cum 
bine știu craiovenii. Păreri oarecum 
asemănătoare se degajă si de ne urma 
celuilalt meci al echipelor din fruntea 
clasamentului. Steaua și C.S. Bacău, 
4—4 (2—0), rezultat care-i laudă pe 
moldoveni. Deci, Steaua, și ea an
grenată intr-o competiție europeană, 
avea avantaj important la pauză, dar 
n-a știut să-1 mențină, fiind egalată 
și chiar condusă la un moment dat cu 
2—3 1 E drept, ca și studenții craio- 
veni, bucureștenii au preluat din nou 
conducerea, 4—3, totuși, iarăși au 
dovedit neajunsuri de organizare în 
jocul defensiv al. întregii echipe și

destul de surprinzător, în- 
interesul amatorilor de

Mare, în meciul televizat, 
un bun spectacol fotbalis-

astfel meciul s-a încheiat cu acel 
neobișnuit scor de 4—4 !

Comportări și rezultate diferite în 
meciurile pe care le-au jucat cele
lalte participante la cupele europene: 
Dinamo — Politehnica Iași. 4—1 (2—1) 
și F.C.M. Galați — F.C. Argeș 2—1 
(1—0). Să consemnăm si prima victo
rie a echipei din Satu Mare în acest 
campionat : Olimpia — Sportul stu
dențesc 1—0 (1—0). In celelalte par
tide ale etapei a Xl-a : C.S. Tîrgo- 
viște — Chimia Rîmnicu Vîlcea 2—1 
(2—0), F.C. Scornioești — Universita
tea Cluj-Napoca 3—2 (1—1), Jiul — 
A.S.A. 1—0 (1—0) și Gloria — Poli
tehnica Timișoara 1—0 (1—0).

In clasamentul general conduce 
Steaua — 15 p (golaveraj + 10), ur
mată de Universitatea Craiova — 15 
p (golaveraj + 9). Dinamo se cla
sează a treia — 14 p; mai departe, 
F.C. Baia Mare, S.C. Bacău și Jiul
— cîte 13 p, C.S. Tîrgoviște — 12 p, 
Politehnica Timișoara, Chimia, Po
litehnica Iași, A.S.Â. și F.C. Scor- 
nicești — cîte 11 p. Universitatea 
Cluj-Napoca și F.C.M. Galați — cîte 
10 p. Sportul studențesc — 9 p, F.C. 
Argeș — 8 p, Gloria — 6 p. Olimpia
— 5 p.

Etapa viitoare a campionatului di
viziei A va avea loc sîmbătă, 27 oc
tombrie ; remarcăm faptul că primele 
patru echipe din clasament — Steaua, 
Univ. Craiova. Dinamo și F.C. Baia 
Mare — vor juca în deplasare, la 
Pitești, Satu Mare. Tîrgoviș'te și Tg. 
Mureș.

*

- V. MIRONESCU

• AERUL NOSTRU 
CEL DE TOATE ZILELE. 
S-a calculat că un om are ne
voie zilnic de circa 1 kg de ali
mente, de 1,5 1 de lichide și. de
sigur, de o cantitate de aer. Dar 
de cît anume ? Măsurători efec
tuate pentru elucidarea acestei 
întrebări au relevat că omul in
halează in decurs de 24 de ore 
minimum 12 litri de aer. canti
tate ce poate varia în funcție de 
diferiți factori. De pildă, cei ce 
cîntă la instrumente de suflat, 
sportivii ș.a. au nevoie de pînă 
la 25 litri de aer pe zi. Se știe 
că principalii consumatori de aer 
de pe Pâmint sînt flora si fau
na. S-a calculat că în decurs de 
un deceniu întregul ocean aerian 
trece prin organismele vii. in
clusiv prin corpul omenesc.

Cîștigătorii 
primei ediții 

a „Cupei Mondiale"
Aproape 3 000 de spectatori au ur

mărit la „Madison Square Garden" 
din New York finalele primei ediții 
a „Cupei Mondiale" la box. Iată re
zultatele înregistrate în ordinea ca
tegoriilor (de la semimuscă la grea): 
R. Sandoval (S.U.A.) b.p. K. Safin 
(U.R.S.S.); A. Mercado (Porto Rico
— America de Nord) b.p. Pooltrat 
(Tailanda — Asia); J. Beard (S.U.A.) 
b.p. Ciu Sun (Coreea de Sud — Asia): 
B. Taylor (S.U.A.) b.p. V. Ribakov 
(U.R.S.S.); V. Demianenko (U.R.S.S.) 
b.p. D. Armstrong (S.U.A.); S. ko- 
nokbaiev (U.R.S.S.) b.p. (3—2) L. 
Steeples (S.U.A.); E. Green (S.U.A.) 
b.p. Al. Koskin (U.R.S.S.); J. Shuler 
(S.U.A.) b.p. Park II Chun (Coreea 
de Sud — Asia); VI. Shin*(U.R.S.S.) 
b.p. Park Iunk Ciu (Coreea de sud
— Asia); T. Tucker (S.U.A.) b.p. A. 
Nikolian (U.R.S.S.); T. Tubbs (S.U.A.) 
b.p. K. Indzian (U.R.S.S.).

Clasamentul final pe echipe: S.U.A. 
49 puncte, U.R.S.S. 
merica de Nord 10 ’ 
9 
3 
1

Curs internațional. Intrs 
1 și 20 octombrie s-a desfășurat Ia 
Constanța un curs internațional de 
marketing și management, organizat 
de Ministerul Educației și învăță- 
mîntului în colaborare cu Academia 
de Studii Economice, Fundația eu
ropeană I. C. Drăgan și City Uni
versity of London. Tematica cursu
lui a fost susținută de cadre uni
versitare și economiști de prestigiu 
din Anglia, Grecia. Italia. Iugosla
via, România și a avut menirea să-1 
familiarizeze pe cei 126 de cursanțl 
cu cele mai noi" tehnici de cercetare 
in ceea ce privește studiul pieței, 
conducerea și organizarea activități
lor In domeniile transporturilor ma
ritime și turismului.

În cîteva
• Competiția internațională mas

culină de volei „Cupa Steaua", des
fășurată în sala Floreasca din Capita
lă, a fost cîștigată de echipa Steaua, 
care în ultimul joc a întrecut cu 
scorul de 3—1 formația bulgară Sli- 
ven. Intr-un alt meci, echipa Explo
rări Baia Mare a învins cu 3—2 for
mația Silvana Șimleu Silvaniei.

pe stadionul Giulești. 
pentru etapa a 9-a a 

diviziei A la rugbi.
• Sîmbătă, 

într-un meci 
campionatului 
echipa Farul Constanța a întrecut cu 
scorul de 32—6 (13—0) formația Rapid.

Astăzi, în derbiul etapei, pe terenul 
din „Parcul Copilului", de la ora 
10,30, se întîlnesc echipele bucurește- 
ne Dinamo și R.C. Grivița roșie.

• Campionatul francez de fotbal 
a programat meciurile celei de-a 13-a 
etape. Echipa Nantes, care va intîlni, 
miercuri, pe Steaua in „Cupa cupe
lor", a Invins-o cu 1—0 pe Bastia.

• „METROTRAMUL". 
La Volgograd a fost inaugurat 
primul traseu al unui nou mij
loc de transport subteran rapid 
avînd lungimea de 10 km. Nu 
este vorba de un tramvai obiș
nuit, întrucît o treime din tra
seu trece pe sub pămînt. dar 
nu este vorba nici de metrou, 
deoarece alimentarea vagoanelor 
cu energie electrică se realizea
ză prin fir suspendat. Noul mij
loc de transport, denumit „me- 
trotram" are rotile mici și de 
aceea stațiile au platforme mai 
scunde decît In metrouri. Va
goanele pot transporta 250 de 
pasageri.

O „STALAGMITĂ" 
DIN SARE... Explorînd Gol
ful Mexic, scafandrii au desco

puncte. Asia (B)
puncte. Europa 1 
punct

. 33 puncte. A- 
puncte, Asia (A) 
5 puncte. Africa 
punct și Oceania

★

Selecționatele de
Angliei și R. D. Germane s-au în- 
tîlnit din nou la Londra. Ca și in 
primul meci, boxerii din R. D. Ger
mană au obtinut victoria cu scorul 
de 7—3.

Amintim că în zilele de 2 șl 4 
noiembrie, prima noastră reprezen
tativă va susține o dublă întîlnire 
cu formația R. D. Germane.

box (tinăret) ale

rînduri
Alte rezultate mai importante : La
val — Bordeaux 1—0; Monaco — 
Saint Etienne 2—1; Brest — Nîmes 
2—1; Strasbourg — Nancy 4—3; Lyon 
— Lille 4—2. în clasament, pe primul 
loc se află A.S. Monaco, cu 21 puncte, 
urmată de St. Etienne — 19 puncte, 
Nantes — 18 puncte, Sochaux — 17 
puncte, Nîmes — 17 puncte și Stras
bourg — 16 puncte.

• La Basel au continuat meciurile 
turneului de tenis pe teren acoperit. 
In sferturile de finală ale probei de 
simplu, americanul Dibbs l-a întrecut 
cu 6—2, 6—4 pe Portes (Franța), 
Gottfried (S.U.A.) l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe Raul Ramirez (Mexic), iar 
Noah (Franța) a dispus cu 7—6, 6—4 
de Lendl (Cehoslovacia). In semifi
nale. Gottfried îl va intîlni pe Dibbs, 
iar Noah va juca in compania lui 
Kriek, care a cîștigat prin neprezen- 
tarea marelui favorit, suedezul Borg, 
suferind și oprit de medici să joace.

perit la o adînclme de 150 me
tri în largul statului Luisiana o 
depresiune de 24/15 kilometri în 
care apele au un conținut de 
sare de zece ori mai mare decît 
in mod curent. Această neobiș
nuită concentrație este datorată 
unui impresionant stîlp de sare 
ce se înaltă de pe fundul mării, 
ca o uriașă stalagmită subacva
tică. Spălîndu-1. apele se să
rează treptat, proces care a în
ceput cu aproximativ opt mile
nii în urmă și care, apreciază 
specialiștii, va mai dura circa 
16 000 de ani. Firește, la capătul 
acestui proces „căldarea marină" 
va fi plină cu o soluție de sare 
extrem de concentrată.

• INJECȚII PENTRU 
POMI. în orașul Bremen din 
R.F.G. a devenit o practică cu

Simpozion. Sîmbătâ s au ln- 
cheiat la Hunedoara lucrările sim
pozionului național cu tema „Struc- 
tijji economice în construcții" la care 
au participat reprezentanți ai Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, ai Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, Mi
nisterului Industriei Metalurgice, Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui, Institutului central de oercetare, 
proiectare și directivare în construc
ții, cadre didactice universitare, 
cercetători, proiectanți șl reprezen
tanți ai unor unități de construcții 
din București și din alte centre ale 
țării.

Referatele șl comunicările, precum 
și discuțiile în plen și pe secțiuni 
desfășurate timp de trei zile au re
liefat, cu precădere, modalitățile șl 
soluțiile constructive care să conducă 
nemijlocit la economisirea de resur
se materiale și energetice.

(Agerpres)

Sleg-

ROMÂNIA-FILM prezint*

In perioada 23—27 octombrie 
cinematograful „Studio" 

din Capitală

Zilele filmului 
din Bangladesh

cu următoarele filme : 
marți 23 octombrie : Pămîntul mamă 
— spectacol de gală ; miercuri 24 
octombrie : Calea nesfîrșită ; joi 25 
octombrie : Supraviețuitorii : vineri 
26 octombrie : Omul furios ; sîm- 
bătă 27 octombrie : Ploaia

Manifestările vor avea loc si în 
municipiile Constanta 
tombrie) și Timișoara 
tombrie).

(25—29 oc- 
(27—31 oc-

pâmîntuluiCentrul de fizica |
și seismologie comunica :
In ziua de 20 octombrie 1979, la 

07 h 43’ 13”, s-a produs în regiunea 
Vrancea, la adincimea de circa 
80 km, un cutremur cu magnitudinea 
4,2 (scara Richter). Intensitatea cu
tremurului în zona epicentrală a fost 
de circa IV grade (scara Mercalli). 
Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale ; cutremurul nu a 
fost simțit Ia București.

Cu prilejul „Sâptâmînii 
economiei"

Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei", care se organizează în 
perioada 25—31 octombrie a.c., 

* Casa de Economii și Consemna- 
țiuni pune la dispoziția oameni
lor muncii de la orașe și sate, în 
tot cursul lunii octombrie a.c., 
obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri la 
valoarea lor nominală, fără di
ferență de preț.

La tragerea la sorti din 31 oc
tombrie a.c., cînd se sărbătoreș
te și „Ziua mondială a econo
miei", in afară de tragerea la 
sorti lunară a obligațiunilor 
C.E.C. cu ciștiguri la care se a-

cordă 9 825 de cîștiguri cu valori 
cuprinse între 50 000 de lei și 800 
de Iei, se organizează si o tra
gere la sorți suplimentară la 
care se acordă 607 cîștiguri cu 
valori cuprinse între 20 000 de 
lei și 800 de lei. Prin urmare, 
pînă în preziua tragerii la sorti, 
respectiv pînă lă 30 octombrie 
a.c. inclusiv, se pot efectua de
puneri pe obligațiuni C.E.C. fără 
diferență de preț, depunătorii 
avînd posibilități sporite de ob
ținere a unor cîștiguri în bani la 
cele două trageri la sorți care se 
efectuează în cadrul „Săptăml- 
nii economiei".

Cu energii sporite, cu însuflețire 
tn intimpinarea Congresului partidu
lui. Trăsătura dominantă a actualității 
interne în săptămîna pe care o în
cheiem a constituit-o atmosfera de 
vie efervescență politică și de puter
nic elan in muncă, determinată de 
apropierea Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român — eve
niment de importantă excepțională, 
care va deschide o nouă si strălucită 
etapă în dezvoltarea mereu ascenden
tă a tării noastre pe calea progresu
lui si bunăstării. Numeroase colecti
ve de muncă din industrie si de pe 
șantiere, mobilizîndu-și puternic ca
pacitățile și energiile, au raportat nu 
numai realizarea planului, a angaja
mentelor luate în întrecerea socialis
tă. dar si însemnate depășiri, concre
tizate in apreciabile cantități de pro
duse necesare economiei naționale.

Oricît de substanțiale ar fi aceste 
rezultate, ele nu pot duce la ignora
rea faptului că mai persistă rămîneri 
în urmă într-un șir de întreprinderi, 
pe unele șantiere. De aceea coman
damentul major al acestor zile pen
tru colectivele din industrie si din 
construcții este concentrarea la ma
ximum a eforturilor pentru a întîm- 
pina congresul prin lichidarea res
tanțelor și îndeplinirea exemplară a 
tuturor prevederilor planului. Ca o- 
biective prioritare în acest ultim pă
trar al arcului se impun realizarea 
producției fizice, în cantitățile și sor
timentele prevăzute ; punerea în 
funcțiune la timp a tuturor obiecti
velor și capacităților planificate in 
acest an. livrarea urgentă a utilaje
lor pentru noile investiții.

Activitatea desfășurată în agricul
tură in intervalul la care ne referim 
poate ti caracterizată succint ca o 
adevărată „bătălie" pentru încheie
rea recoltării și Insămîntărilor de 
toamnă. Puternic mobilizate de orga
nele si organizațiile de partid, con
siliile populare, organele agricole, 
întreaga obște a satelor au depus 
eforturi sporite pentru accelerarea 
acestor lucrări. Modul în care s-a 
muncit este pregnant reliefat de fap
tul că unele județe au încheiat re
coltatul porumbului și al altor cul
turi de sezon, precum și însămința- 
rea griului.

In primul plan al preocupărilor se 
situează acum încheierea cît mai 
grabnică a recoltării si insămintărilor, 
acolo unde mai există întîrzieri. 
transportul si punerea la adăpost a 
tuturor produselor aflatq încă pe 
cîmp. astfel incit să se împiedice 
orice pierderi. O obligație de mare 
răspundere pentru toate unitățile 
agricole în această perioadă este li
vrarea integrală a produselor con
tractate cu statul, onorarea angaja
mentelor asumate — de aceasta de- 
pinzînd asigurarea materiilor prime 
agricole necesare industriei prelucră
toare. buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare. sa
tisfacerea altor necesități ale econo
miei.

Cerința majoră care se impune pe 
planul întregii noastre societăți este 
ca toate colectivele de oameni al 
muncii să-șl facă un titlu de cinste 
din a raporta marelui forum al co
muniștilor că și-au îndeplinit in
tegral sarcinile ce le revin in acest 
an botăritor al cincinalului.

Puternice manifestări 
ale unității 

și forței partidului
In această săptămînă au continuat 

să se desfășoare adunări si conferin
țe pentru dări de seamă si alegeri 
ale organizațiilor de partid, precum 
si plenare ale organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, consacrate dez
baterii proiectelor de documente ale 
Congresului al XII-lea. Nota carac
teristică a acestor autentice forumuri 
ale democrației noastre socialiste a 
constituit-o analiza temeinică, apro
fundată, în spiritul exigenței comu
niste a activității desfășurate în dife
ritele sectoare ale construcției socia
liste pentru transpunerea în viată a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și Conferinței Naționale, a in
dicațiilor secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prilejuind dezbateri ample și apro
fundate, desfășurate în covîrșitoarea 
lor majoritate într-un spirit de exi
gență, aceste conferințe s-au soldat 
cu adoptarea unor planuri con
crete de măsuri pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest an si 
pe întregul cincinal, pentru îmbună
tățirea muncii organizatorice si poli
tice a organizațiilor de partid, pentru 
sporirea capacității lor de mobilizare 
a‘maselor.

Declina adeziune a comuniștilor, a 
maselor largi de oameni ai muncii, 
exprimată in cadrul conferințelor și 
plenarelor, fată de proiectele docu
mentelor Congresului al XII-lea, 
susținerea unanimă a propunerii ca 
la Congresul al XII-lea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al parti
dului ilustrează o dată mai mult uni
tatea de nezdruncinat a întregului 
partid $1 a întregului popor în jurul 
conducătorului partidului si sta
tului nostru, înalta prețuire si 
recunoștință fată de activitatea sa 
neobosită pusă In slujba înflo
ririi continue a patriei, bună
stării si fericirii poporului, creș
terii rolului și prestigiului României 
in lume, triumfului cauzei socialis
mului și păcii.

Bogată activitate 
de contacte politice

Săptămîna încheiată a fost bogată 
și in evenimente semnificative pen
tru activitatea susținută, dinamică.

desfășurată de partidul și statul nos
tru. personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in vederea transpunerii in 
viată a orientărilor Congresului al 
XI-lea in domeniul politicii ex
terne.

Astfel, pe linia dezvoltării conti
nue a legăturilor cu toate statele so
cialiste, un moment remarcabil l-a 
constituit vizita întreprinsă in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășului 
Todor Jivkov. Noua întîlnire. in- 
scriindu-se pe linia frecventelor și 
rodnicelor contacte dintre cei doi 
conducători de partid și de stat ai 
României și Bulgariei, a constituit, 
prin ambianța de caldă prietenie și 
stimă reciprocă în care s-a desfășu
rat, prin rezultatele pozitive ale con
vorbirilor purtate, un puternic impuls 
dat colaborării româno-bulgare, co
respunzător intereselbr celor două 
popoare, ale cauzei generale a so
cialismului, destinderii și păcii < în 
Balcani. în Europa și In lume.

Totodată, noua întîlnire și schimbul 
de păreri dintre conducătorii de par
tid și de stat al României șl Guineei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Sekou 
Toure, a dat expresie voinței comune 
de a intensifica relațiile reciproce pe 
plan politic, economic și în alte do
menii, de a-și spori contribuția la 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru soluționarea pe căi politice a 
problemelor litigioase din Africa și 
alte zone geografice, pentru progres 
și pace în lume.

In același spirit, primirea la to
varășul Nicolae Ceaușescu a minis
trului relațiilor externe al Mexicului, 
a ministrului apelor și pădurilor din 
Republica Gaboneză, a delegației 
parlamentare din Singapore au re
flectat preocuparea constantă a 
României pentru amplificarea rela
țiilor cu aceste țări, dorința ei de a 
conlucra cu toate țările in curs de 
dezvoltare pentru făurirea unei noi 
ordini economice mondiale.

Problemele cardinale ale contem
poraneității au fost evocate și fn ca
drul convorbirilor cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Ecuador. Petro Antonio Sandi, cu 
fostul președinte al Argentinei, Ar
turo Illia, membru al conducerii Uni
unii Civioe Radicale, subliniindu-se 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea soluționării acestor pro
bleme, corespunzător aspirațiilor de 
libertate, independență și progres ale 
tuturor națiunilor.

Spiritul constructiv și de ini
țiativă. corespunzător hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. lși găsește 
materializare si tn activitatea desfă
șurată de România la O.N.U.. unde, 
paralel cu prezentarea punctului pri
vind reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state, 
tara noastră susține activ ideea în
cheierii unui Tratat universal pri
vind nefolosirea forței, făclnd In a- 
cest scop propuneri menite să con
fere acestuia garanțiile necesare 
transpunerii lui in viață.

Evoluții contradictorii 
pe arena internațională

Importanța contactelor între șefii 
de state și guverne pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă a pozițiilor în 
problemele actualității internaționale, 
pentru promovarea spiritului de în
țelegere și conlucrare este ilustrată 
și de alte contacte internaționala 
din acest răstimp — ca, de pil
dă. convorbirile de la Belgrad 
dintre președintele R. S. F. Iugo
slavia, I. B. Tito, și președin
tele Italiei, Sandro Pertini ; con
vorbirile sovieto-siriene, prilejuite 
de vizita la Moscova a președin
telui Siriei, Hafez Al-Assad ; vizita 
premierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Hua Guofeng, în Fran
ța, ca primă etapă a unui itinerar 
care include, de asemenea, R.F.G., 
Anglia și Italia.

Consolidarea cursului spre destin
dere și securitate în Europa a format 
obiectul intilnirilor consultative a 
parlamentarilor din unele țări socia
liste europene, în cadrul cărora de
legația română a insistat asupra ne
cesității pregătirii temeinice a reu
niunii general-europene de la Madrid 
din 1980.

Pericolele la adresa păcii în zonă 
și in lume pe care le prezintă situa
ția din Africa australă devin și mal 
evidente în urma acțiunilor agre
sive ale rasiștilor din Rhodesia și 
Republica Sud-Africană, care au co
mis noi atacuri armate asupra teri
toriilor statelor africane Tanzania, 
Mozambic, Zambia. Sînt de aceea cu 
atît mai îndreptățite concluziile în- 
tîlnirii Ia nivel înalt a statelor din 
„prima linie", criticile opiniei publice 
africane și mondiale față de încercă
rile ce se fac în cadrul Conferinței 
de Ia Londra de a nesocoti revendi
cările juste ale Frontului Patriotic 
Zimbabwe și chiar de a-1 împiedica 
să participe la negocieri.

In contextul convulsiilor politice, 
care au loc în țările Arpericii Cen
trale. trebuie consemnată lovitura de 
stat efectuată în Salvador, agenda 
săptămînii consemnînd. de asemenea, 
un șir de noi evoluții care atestă 
menținerea stărilor de încordare în 
Orientul Mijlociu șl sud-estul asia
tic. persistenta fenomenelor legate de 
criza economică și de materii prime 
ș.a. — toate acestea punînd. o dată 
mai mult. în evidentă necesitatea u- 
nor abordări noi. în spirit democratic 
a ansamblului problematicii Interna
tionale. prin participarea activă, e- 
gală în drepturi, a tuturor statelor 
si popoarelor.

Paul DOBRESCU 
I. F1NTÎNARU

✓

rentă injectarea stejarilor „bol
navi", de pe marginea aleilor, cu 
substanțe nutritive care ii ajută 
să redobîndească vigoarea pier
dută. fie datorită lezării rădă
cinilor, fie datorită efectelor po-' 
luării, atmosferice. Cu ajutorul 
unei seringi speciale, se introdu
ce direct ih seva pomului o so
luție alcătuită din patru sub
stanțe de bază pentru hrănirea 
și dezvoltarea arborilor. Prin 
această metodă originală se spe
ră nu numai salvarea stejarilor, 
dar și a altor arbori amenințați 
să se usuce, mai ales datorită 
lipsei de apă. Desigur că pomii 
tratați nu se „însănătoșesc" de 
pe o zi pe alta, fiind nevoie de

un <*Iclu de injecții, concomitent 
cu udarea sistematică a solului 
cu ajutorul aspersoarelor.

• CENTRU CULTU
RAL AL ARTEI NEGRE, 
într-o fabrică dezafectată din ca
pitala Franței a fost inaugurat 
Ansamblul cultural al Teatrului 
negru, prima instituție de acest 
fel din Eilropa. care grupează 
artiști africani și antilezi. O sală 
de spectacole, săli de dans, de 
repetiție, un hol pentru expozi
ții reprezintă perimetrul în care 
își vor desfășura activitatea a- 
cest centru cultural deschis ar
tiștilor negri imigrați în Franța, 
cit și celor care trăiesc în Afri

ca și Antile. Scopul : populari
zarea artei negre. începind Cu 
teatrul, cinematograful, litera
tura. dansul si terminind cu mu
zica și artizanatul.

• CORABIA DIN 
CENTRUL ORAȘULUI. 
Săpături efectuate tn centrul 
Stockholmului. mai precis pe 
mica insulă Helgeandsholmen; 
au scos la Iveală o corabie de 
tip viking. Neașteptata descope
rire făcută in chiar inima capi
talei Suediei este de natură să 
determine o revizuire, de către 
istorici, a unor date privind dez
voltarea navigației la vikingi : 
pînă acum se considera că am
barcațiuni vikinge ar fi fost con
struite doar pînă în secolul al 
XI-lea. or. această corabie de 
18—20 vîslași. lungă de 20 m.

datează în mod cert din secolul 
al XlII-lea.

• VISUL LUI HANI- 
BAL DEVINE REALITATE. 
Visul lui Hanibal era construi
rea unui pod peste strîmtoarea 
Messina. Un proiect terminat 
recent prevede legarea Italiei 
Continentale de Sicilia printr-un 
pod in lungime de 3 300 de metri.

• VORACITATEA LA
PEȘTI. Aparent inofensivul
„pește-antenă" s-a dovedit un 
adevărat monstru marin, puțind 
fi considerat campionul absolut 
al lăcomiei în rîndurile peștilor. 
După cum au observat ihtiologii 
americani cu ajutorul unor apa
rate de filmat speciale, această 
specie atacă si devoră prada in

6,38 miimi de secundă ! Urmă
torul clasat, cu un „timp" de 4 
ori mai mare, este „oestele-flu- 
ture" din vestul Africii. „Cam
pionul european", bibanul, ră- 
mine mult in urma acestora, cu 
viteza de 40 miimi de secundă.

• ECRANE RETROVI
ZOARE. Pentru a îmbunătăți 
vizibilitatea vehiculelor de mare 
gabarit, mai ales in timpul ma
nevrelor înapoi, o societate ja
poneză a avut ideea de a înlo
cui oglinzile retrovizoare cu un 
videoansamblu format dintr-o 
cameră TV și un ecran fixat de 
tabloul de bord. Acest sistem 
care contribuie mult la mărirea 
securității rutiere urmează a fi 
extins și la,supravegherea urcă
rii și coborîrii pasagerilor din 
autobuze și tramvaie.



Un important eveniment politic in evoluția 
ascendentă a strînselor raporturi 

prietenești româno-bulgare
Cu sentimente de vie satisfacție 

și bucurie au salutat comuniștii. în
tregul nostru popor noua intîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov — moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre 
popoarele noastre care înaltă de o 
parte și de alta a Dunării edificiul 
construcției socialiste, militează a^ 
lături în lupta pentru promovarea 
cauzei păcii și progresului în lume.

Manifestările pline de căldură — 
expresii elocvente ale prieteniei ro- 
mâno-bulgare — desfășurate pe tot 
traseul vizitei la adresa celor doi 
conducători de partid și de stat — 
de la București spre Ploiești și apoi 
pe Valea Prahovei, la Sinaia și 
Brașov, în unitățile economice vizi
tate au reflectat sugestiv trăinicia 
legăturilor dintre țările și popoare
le noastre. Și dacă de fiecare dată, 
cu prilejul frecventelor schimburi 
de vizite la nivel înalt sînt evocate 
tradițiile luminoase ale prieteniei 
româno-bulgare, nenumăratele mo
mente cînd cele două popoare s-au 
aflat alături, ca buni vecini și prie
teni, la vremuri de restriște. înfră- 
țindu-se în lupta pentru eliberarea 
de asuprirea străină, pentru liber
tate și progres social — aceasta nu 
vine decît să sublinieze mereu cit 
de profunde sint simțămintele re
ciproce dintre popoarele noastre, 
cît de puternice sînt temeliile care 
există astăzi, in noile condiții, pen
tru dezvoltarea colaborării recipro
ce pe cele mai diverse planuri.

Este un adevăr bine cunoscut că 
fntîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au con
stituit și constituie factorul dina
mizator, determinant al adincirii și 
amplificării raporturilor dintre cele 
două țări, fiecare din aceste intîl- 
niri — devenite o practică curentă 
și fertilă — marcind o nouă treaptă 
în dezvoltarea prieteniei și colabo
rării româno-bulgare. Se poate spu
ne că hotărîrile adoptate cu prile
jul intîlnirilor la nivelul cel mai 
înalt au jalonat, pas cu pas, ade
vărate programe de acțiune pe ter
men lung, in vederea valorificării 
posibilităților oferite de economiile 
în plin avînt ale celor două țări, a 
avantajelor oferite de vecinătatea 
geografică, pentru progresul mai 
rapid al operei de construcție socia
listă. pentru bunăstarea și fericirea 
popoarelor noastre.

Noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
prin rezultatele sale rodnice — con
semnate în COMUNICATUL CO
MUN dat publicității — se înscrie, 
astfel, ca un nou moment rodnic în 
evoluția raporturilor prietenești ro
mâno-bulgare.

Ca de fiecare dată, fn centrul con
vorbirilor dintre cei doi conducători 
de partid si de stat s-au aflat pro
blemele colaborării pe cele mai di
verse planuri de activitate. Iar con
cluzia acestei analize oferă motive 
de profunde satisfacții: conlucrarea 
noastră de ansamblu urmează un 
curs continuu ascendent. Se înde
plinesc cu succes hotărîrile și înțe
legerile convenite la precedentele 
intîlniri, o mare însemnătate pre- 
zentind hotărîrea de a se acorda 
în continuare o atentie sporită ex
tinderii formelor superioare de coo

perare în ramuri prioritare ale eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări, cum sint construcția de ma
șini. chimia, metalurgia, electroni
ca, energetica. în acest sens, au fost 
date însărcinări speciale organelor 
de resort pentru realizarea la ter
menele prevăzute a marilor obiec
tive economice ce se construiesc în 
comun, ca Uzina de utilaje și ma
șini grele de la Giurgiu-Ruse. Com
plexul hidrotehnic Turnu Măgurele 
— Nicopole.

Convorbirile Ia nivel înalt au 
evidențiat că, pe baza rezultatelor 
obținute în dezvoltarea economică, 
s-au creat premise pentru o creș
tere substanțială a schimburilor co
merciale în viitorul cincinal. Se 
are în vedere, îndeosebi, ca în an? 
samblul acestor schimburi să spo
rească simțitor ponderea produselor 
provenite din cooperare și a utila
jelor de înaltă complexitate. Ceea 
ce se impune, de asemenea, relevat 
este larga deschidere a măsurilor 
vizînd amplificarea colaborării și 
cooperării. Astfel. în'cursul convor
birilor s-a subliniat necesitatea 
elaborării unor programe de co
laborare pe termen lung între cele 
două țări, sarcini speciale revenind 
pe acest plan Comisiei mixte gu
vernamentale.

Un loc important în colaborarea 
dintre țările noastre îl ocupă rela
țiile pe linie tehnico-știintifică. De 
ambele părți există convingerea că 
și in acest domeniu conlucrarea 
poate fi mai strînsă. mai eficientă, 
în acest scop impunîndu-se dezvol
tarea contactelor directe între în
treprinderi și instituții științifice 
din România și Bulgaria. încît re
zultatul cercetărilor efectuate in co
mun să-și găsească mai rapid ma
terializare. prin aplicarea noilor 
cuceriri tehnico-știintifice în pro
cesul de producție. Totodată, în 
cursul convorbirilor a fost relevată 
necesitatea intensificării schimburi
lor în domeniile culturii și învăță- 
mîntului. avînd în vedere contri
buția acestora la mai buna cunoaș
tere reciprocă a valorilor spirituale 
ale popoarelor român și bulgar, la 
întărirea legăturilor noastre de 
prietenie.

în mod firesc, preocuparea Româ
niei și Bulgariei pentru dezvoltarea 
colaborării dintre ele este strîns 
legată de preocuparea pentru asi
gurarea unui climat de liniște si 
securitate în Peninsula Balcanică, 
în regiunea noastră geografică. în 
Europa și, în general. în lume. 
Schimbul de păreri în problemele 
actualității politice internaționale 
a prilejuit. în acest sens, reafir
marea pregnantă a hotărîrîi celor 
două partide si state de a acționa 
în continuare pentru adîncirea 
cursului spre destindere si colabo
rare. pentru soluționarea proble
melor majore ale lumii de azi în 
interesul tuturor popoarelor.

Profund interesate în edificarea 
securității europene. România și 
Bulgaria au relevat, si cu acest pri
lej. necesitatea transpunerii in via
tă. ca un tot unitar, a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, a 
adoptării unor măsuri concrete 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea Ia dezarmare, expri- 
mîndu-și în acest context sprijinul 
fată de noile propuneri prezentate 
recent de secretarul general al C.C.

al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
L. I. Brejnev. In același timp a fost 
evidențiată importanta unei bune 
pregătiri a viitoarei reuniuni ge- 
neral-europene de la Madrid, din 
1980, astfel încît aceasta să deter
mine impulsionarea procesului de 
destindere și dezvoltare a cooperă
rii pe continent.

Pornind de la interesele vitale 
ale popoarelor lor, ale tuturor po
poarelor din Balcani, conducătorii 
României și Bulgariei și-au mani
festat, . firesc. încă o dată voința 
de a acționa in continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate. înțelegere și colaborare în
tre țările din această regiune, 
pentru transformarea Peninsulei 
Balcanice într-o zonă a păcii, secu
rității și cooperării pașnice, ca o 
contribuție concretă, efectivă la 
consolidarea destinderii în Europa 
și în întreaga lume.

Este știut că în lumea contem
porană, în care există atîtea pro
bleme nerezolvate, spinoase, o ce
rință majoră a statornicirii unei 
păci durabile, a reducerii încordă
rii și creșterii încrederii între po
poare o constituie așezarea la baza 
raporturilor dintre state a principii
lor independentei si suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului iii treburile interne 
și avantajului reciproc. De aceea, 
prezintă o semnificație deosebită 
faptul că, în condițiile internaționa
le actuale, cele două țări au subli
niat necesitatea de a se acționa 
ferm pentru promovarea și respec
tarea neabătută a principiilor noi 
de relații interstatale, pentru nere- 
curgerea la forță și la amenințarea 
cu forța, pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Constituie o realitate a‘ lumii de 
azi că în raportul de forte mondial 
superioritatea se află de partea 
uriașelor forte sociale care militea
ză împotriva imperialismului, pen
tru libertate, democrație și progres 
social. însăși viata demonstrînd că 
pentru afirmarea acestei superiori
tăți condiția esențială este acțiunea 
lor unită. Se impune relevată de 
aceea reafirmarea șl cu acest prilej 
a hotărîrii Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist Bulgar 
de a acționa și în viitor pentru 
întărirea unității. mișcării comu
niste si muncitorești internaționa
le. a tuturor forțelor revoluționare 
și democratice ale contemporanei
tății.

Prin importantele înțelegeri și 
hotăriri adoptate, noile convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov deschid luminoase 
perspective pentru extinderea și 
adîncirea pe mai departe a rela
țiilor dintre partidele, țările si po
poarele noastre, confirmînd o dată 
mai mult rodnicia acestor întîlniri 
prietenești traditionale. Este teme
iul profund pentru care opinia pu
blică. Întregul nostru popor salută 
cu deosebită căldură rezultatele ac
tualului dialog la nivel înalt, nu
trind convingerea fermă că dez
voltarea continuă a colaborării fră
țești româno-bulgare corespunde 
intereselor vitale' ale ambelor po
poare. intereselor generale ale so
cialismului și păcii în lume.

Dumitru ȚINU
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CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-INDONEZIENE

JAKARTA 20 (Agerpres). — In 
cumul zilei de 20 octombrie, Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al gu
vernului, șeful delegației economice 
guvernamentale române, însoțit de 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economioe internaționale, a 
avilt întîlniri de lucru cu Widjojo Ni- 
tisastro, ministrul coordonator pen
tru afacerile economice, financiare 
și industriale, .Subroto, ministrul mi
nelor și energiei, Mochtar Kusu- 
maatmadja, ministrul afacerilor ex
terne, și cu-alți membri ai guvernu
lui indonezian. Au fost examinate

posibilitățile concrete de dezvoltare 
a cooperării economice și comercia
le dintre România și Indonezia.

In aceeași zi au început convor
birile între delegațiile economice 
guvernamentale ale României și In
doneziei.

în spiritul bunelor relații dintre 
cele două țări, s-a făcut o infor
mare reciprocă asupra situației eco
nomice și a programelor de dezvol
tare ale celor două țări.

S-au explorat posibilitățile de 
cooperare in domeniile petrolului, 
cărbunelui, energiei, agriculturii, 
transporturilor, construcțiilor de 
mașini și în alte sfere de activitate.

satisfacția pentru evoluția ascendentă 
a relațiilor româno-ghaneze. precum 
și dorința și interesul reciproc de a 
se adinei și diversifica colaborarea 
multilaterală, pe multiple planuri, 
îndeosebi in domeniul economic.

La expoziția internațională

de la Moscova

„SE IMPUNE CONJUGAREA EFORTURILOR TUTUROR 

STATELOR PENTRU NEGOCIEREA UNOR MĂSURI

CONCRETE DE DEZARMARE"

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Expoziția internațională de inovații 
și raționalizări din domeniul agri
culturii. deschisă, recent, la Moscova, 
la care tara noastră este prezentă cu 
un pavilion, a fost organizată, la 20 
octombrie. „Ziua națională a Repu
blicii Socialiste România". Au luat 
parte reprezentanți ai mișcării de 
inovatori și specialiști din agricultura 
celor opt țări participante la expozi
ție, precum și membri ai Ambasadei 
române în Uniunea Sovietică.

Program de cooperare

Intervenția reprezentantului României in Comitetul 
pentru problemele politice $1 de securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 20 — Trimi
sul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
în Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale continuă dezbaterile generale 
consacrate ansamblului punctelor de 
pe ordinea de zi privind încetarea 
cursei înarmărilor și dezarmarea.

în intervenția sa, reprezentantul 
român, ambasadorul Teodor Mari
nescu, a arătat că delegația română 
participă la examinarea problemelor 
dezarmării la actuala sesiune por
nind de la concepția politică gene
rală a României, conform căreia rea
lizarea unei lumi a păcii, securității 
și progresului impune, în primul 
rînd, abolirea completă a politicii de 
forță și amenințare cu forța, elimina
rea oricăror ingerințe sau presiuni, 
renunțarea definitivă la folosirea 
mijloacelor militare în raporturile 
dintre state. Ca tară europeană, 
România acordă o importantă de 
prim ordin întăririi păcii, securității 
și cooperării pe acest continent. 
România a susținut neabătut că des
tinderea și securitatea europeană nu 
pot avea o bază trainică decît în 
măsura in care se sprijină pe acți
uni efective de dezangajare militară. 
Guvernul român s-a pronunțat în 
mod constant pentru adoptarea de 
către toate țările care au trupe și 
dispozitive militare în Europa a unor 
inițiative, chiar și unilaterale, pe li
nia dezangajării militare și dezar
mării de natură să impulsioneze de
clanșarea unui amplu proces in a- 
ceastă direcție.

Referindu-se la importanta lucră
rilor Comisiei O.N.U. pentru dezar-

Președintele Ghanei a primit

mare, vorbitorul a arătat că Româ
nia acordă o atentie deosebită lucră
rilor sale, negocierii unor măsuri 
concrete și eficiente de dezarmare, 
cum sînt interzicerea folosirii și a- 
menintării cu armele nucleare, scoa
terea totală în afara legii a armelor 
nucleare, interzicerea unor arme con
venționale cu o mare forță de dis
trugere, desființarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor în inte
riorul frontierelor naționale și altele. 
Reprezentantul român a subliniat 
importanta acordată de tara noastră 
reducerii cheltuielilor militare, ară- 
tînd că guvernul român a prezentat 
propuneri concrete la sesiunea spe
cială, indicînd reducerea bugetelor 
militare în prima etapă cu 10—15 la 
sută.

Ambasadorul tării noastre a subli
niat prioritatea măsurilor de dezar
mare nucleară. în acest cadru. se 
impune încheierea unei convenții în 
virtutea căreia statele dotate cu 
arme nucleare să se angajeze să nu 
folosească niciodată astfel de arme 
și, într-un mod mai general, forța 
contră statelor nenucleare, renunța
rea de către statele care posedă arme 
nucleare la amplasarea de noi arme 
nucleare pe teritoriul altor state. în
cetarea producției de materiale fisio
nabile în scopuri militare, încetarea 
producției de arme nucleare și tre
cerea la reducerea treptată a stocu
rilor de arme nucleare și a mijloa
celor de transportare la tintă a aces
tora. pină la lichidarea lor completă, 
negocierea unui acord privind inter
zicerea totală a armelor nucleare.

pe ambasadorul țârii noastre

cu Norvegia

OSLO 20 (Agerpres). — La Oslo a 
fost încheiat programul de schimburi 
în domeniile științei, învățămintului 
și culturii intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
gatului Norvegiei pe anii 1980—1982. 
Sint prevăzute acțiuni menite să 
ducă la intensificarea cooperării in 
domeniul științei și tehnologiei, spe
cializarea de cadre din domeniile 
Științei și învățămintului, organizarea 
unor expoziții reprezentative de artă, 
efectuarea unor turnee artistice.

Premieră teatrală la Atena

ATENA 20 (Agerpres). — La tea
trul „Athinon" din Atena a avut loc 
premiera piesei „Viata unei femei" 
de Aurel Baranga.

La premieră au asistat Constantin 
Tsatsos. președintele Republicii Ele
ne. Haralambos Dracopoulos. secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia (interior), Harilaos Flo- 
rakis, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia, Ilias 
Iliou. președintele Uniunii Democra
tice de Stînga (E.D.A.), Panaiotis 
Kanelopoulos, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri, alte persona
lități. Cu prilejul acestei manifes
tări artistice, presa și radioteleviziu- 
nea au prezentat momente semnifi
cative din istoria și dezvoltarea tea
trului românesc.» 1

Cărți oferite Bibliotecii

centrale din Bangladesh

R.P. POLONĂ

Convocarea pentru
11 februarie 1980 

a congresului P.M.U.P.
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc. la 19 octombrie, 
plenara C.C. al P.M.U.P., care a ho
tărit convocarea celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez pentru 11 februarie 
1980. Ordinea de zi a lucrărilor con
gresului va include, ca prim punct, 
raportul C.C. și sarcinile partidului 
in dezvoltarea socialistă continuă a 
R.P. Polone și edificarea bunăstării 
poporului polonez. De asemenea, 
congresul va dezbate prevederile pla
nului de dezvoltare social-economi- 
că pe anii ’80 și ale planului pe 1981— 
1985 și va alege Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Revizie.

Comitetul Central a dezbătut și a 
adoptat proiectul de Directive ale 
C.C. al P.M.U.P. pentru Congresul al 
VIII-lea — „Pentru dezvoltarea con
tinuă a Poloniei socialiste, pentru 
bunăstarea poporului polonez" și a 
hotărit să organizeze, pe această 
bază, dezbateri în cadrul întregului 
partid si în rindurile întregului po
por asupra sarcinilor in domeniul 
dezvoltării social-economice continue 
a R.P.P., adîncirii prefacerilor socia
liste ce au loc în tară. întăririi uni
tății moral-politice a poporului și în
tăririi partidului și a rolului său con
ducător.

In cadrul plenarei a luat cuvîntul 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Ședința Consiliului
• t

Executiv federal al R.S.F.I.
BELGRAD 20 (Agerpres). — în ca

drul ședinței Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, desfășu
rată la Belgrad, sub președinția lui 
Veselin Giuranovici, au avut loc dez
bateri pe marginea proiectului de re
zoluție cu privire la înfăptuirea pla
nului de dezvoltare socială a tării pa 
perioada 1976—1980. După cu’*' trans
mite agenția Taniug. cu acfe'1 prilej 
au fost evidențiate rezultatele impor
tante înregistrate in multe' domenii, 
apreciindu-se, totodată, că unele sar
cini de bază ale planului nu au fost 
îndeplinite integral sau nu au fost 
realizate.

La baza politicii de dezvoltare eco- 
nomico-socială în anul viitor — s-a 
subliniat în cadrul ședinței — va tre
bui să stea menținerea ritmului înalt 
de dezvoltare, depășirea tendințelor 
nefavorabile din activitatea econo
mică — care se reflectă, in primul 
rind. în rata inflației și în deficitul 
balanței de plăti, precum și consoli
darea bazei materiale a muncii aso
ciate și coordonarea tuturor forme
lor de consum cu venitul disponibil.

ACCRA 20 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Ghana, dr. Hilla Li- 
mann. a primit pe Constantin He- 
răscu, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa
dor al României în Ghana.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, a 
fost transmis președintelui ghanez 
un mesaj de prietenie, cele mai bune 
urări de sănătate si fericire persona

lă, de prosperitate poporului ghanez. 
Mulțumind călduros, președintele 
Ghanei a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald mesaj de prietenie, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese 
poporului român pe calea progresu
lui și prosperității.

în cadrul convorbirii care a urmat 
după ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare au fost exprimate

DACCA 20 (Agerpres). — Biblio
tecii publice centrale din Bangladesh 
i-a fost donat, prin intermediul Am
basadei țării noastre la Dacca, un 
set de cărți și publicații românești, 
între aceste lucrări remarclndu-se 
numeroase volume din operele to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Expoziție

în Berlinul occidental

„Pentru condiții mai bune de viață 
și educare a copiilor"

O rezoluție adoptată cfe Adunarea Generală a O.N.U.

Al
V
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GENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

NAȚIUNILE UNITE 20 — Trimisul 
Agerpres transmite :

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat prin consens o rezoluție 
avind drept coautori peste 60 de sta
te, intre care și România, prin care 
se adresează un apel guvernelor să 
facă tot ce depinde de ele pentru a 
întări și extinde rezultatele pozitive 
obținute cu prilejul Anului interna

țional al copilului în scopul creării 
unor condiții de viată, educație si 
formare mai bune pentru toti copiii 
lumii. Adunarea Generală a adresat 
de asemenea, un apel tuturor guver
nelor și organizațiilor internaționale 
să elaboreze programe speciale pen
tru ajutorarea copiilor oprimați ca 
urmare a politicii inumane de 
apartheid si discriminare rasială.

Deschisă la sediul societății „Urania" 
din Berlinul occidental, expoziția de 
fotografii „România azi“ a trezit in
teresul unui numeros public. La 
inaugurare. președintele societății 
„Urania", dr. Hans Georg Urban, și 
consulul general al României in 
Berlinul occidental. M. Ungureanu, 
au prezentat succesele poporului 
român in anii construcției socialiste.

COREEA DE SUD:

Mișcări studențești 
de protest împotriva 
regimului dictatorial

SEUL 20 (Agerpres). — Peste 5 000 
de studenți și muncitori au ieșit pe 
străzile orașului sud-coreean Masan 
pentru a protesta contra măsurii lua
te de autorități de a Închide univer
sitatea din această localitate, scan- 
dind „Jos dictatura" și cerind înlă
turarea imediată a guvernului lui 
Pak Cijan Hi și instaurarea democra
ției. Ca urmare a intervenției forțe
lor polițienești, care au folosit bas
toanele și grenadele lacrimogene, 
s-au produs ciocniri deosebit de vio
lente.

A 14-a minune

„DEZARMAREA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR" este tema semina
rului internațional organizat la Moscova sub egida Consiliului Mondial al 
Păcii. Au fost discutate implicațiile și efectele negative tot mai accentu
ate ale poluării asupra mediului înconjurător și asupra echilibrului ecd- 
logic. Reprezentantul Comitetului național pentru apărarea păcii din 
țara noastră a subliniat contribuția aetivă a României, a președintelui 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea destinderii, trece
rea la măsuri concrete de dezarmare.

CONVORBIRI. Ministrul con-

CONFERINȚA. In stațiunea Ba- 
• laton din Ungaria a avut loc cea 
Ide-a treia conferință a miniștrilor 

învățămintului din unele țări socia
liste. S-a procedat la un schimb de 
experiență privind activitatea de 

I educație și instrucție, precum și in 
legătură cu preocupările pentru 
modernizarea invătămintului in ță- 

■ rile participante. Din tara noastră 
a participat o delegație condusă de 

I Marin Rădoi, adjunct al ministru
lui educației și învățămintului? Șefii 

I delegațiilor participante au fost 
primiți de Ovari Miklos, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 

Ial P.M.S.U., și Aczel Gydrgy, mem
bru al Biroului Politic, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R',P. Ungare.

O REUNIUNE A COMITETULUI 
O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEI- 

IDULUI, organizată cu prilejul 
Zilei de solidaritate cu deținuții 
politici din Africa de Sud, a avut 

Iloc la New York. Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a condamnat energic politica de 
apartheid.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN NICARAGUA. Guver- 

Inul de la Managua a hotârît pre
lungirea stării de urgentă care 
urma să înceteze la 22 octombrie, 

Iîn scopul facilitării promulgării 
unor noi decrete-legi necesare re
dresării economice, precum și pen
tru a împiedica pe adeptii vechiului 

I regim, afiati în prezent în închi
sori. să-și recapete libertatea fără 
a fi judecați pentru faptele lor.

FOSTUL PREȘEDINTE AL STA
TELOR UNITE. Gerald Ford, a 
anunțat că, din considerente atit 

I personale cit și politice, a hotărit 
în mod ferm să nu iși prezinte can
didatura pentru alegerile preziden- 

■ țiale ce vor avea loc anul viitor.

TARILE MEMBRE ALE LIGII 
ARABE au convenit ca reuniunea 
la nivel înalt a organizației să se 
desfășoare la 25 noiembrie la Tunis 
— a declarat presei Chedli Klibi, 
secretar general al Ligii, cu prilejul 
vizitei sale în capitala Arabiei Sau- 
dite, relatează agenția M.E.N.

COMUNICATUL COMUN AUS- 
TRIACO-IUGOSLAV, dat publici
tății la încheierea convorbirilor lui 
losip Vrhovef, secretarul federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, cu omologul său austriac, 
Willibald Pahr, afirmă interesul 
celor două țări pentru întărirea 
securității și cooperării în Europa.

REUNIUNE G.A.T.T. La Geneva

structiilor al R.D. Germane. Wolf- | 
gang Junker, și-a încheiat vizita 
oficială întreprinsă in R.F. Germa- 1 
nia. într-o declarație făcută la , 
Niirnberg, el și-a exprimat speranța 
că intilnirile si convorbirile pe care I 
le-a avut vor contribui la reali
zarea unui nou pas pe calea norma
lizării relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. Agenția D.P.A. relevă că 
aceasta este prima vizită oficială în . 
R.F.G., din ultimii opt ani. a unui 
ministru din R.D.G.

TAIFUNUL „TIP", care s-a
abătut asupra Japoniei, afectînd |
aproape întregul arhipelag nipon, 
a fost cel mai devastator din ul- | 
timii 13 ani. Cel puțin 33 de per
soane și-au pierdut viața, 264 au 
fost rănite, iar pește 11 000 de | 
persoane și-au abandonat tempo- i 
rar locuințele inundate. Pagubele 
produse recoltelor și culturilor I 
agricole sînt foarte mari.

se va desfășura în zilele de 25 și i 
26 octombrie o reuniune, organizată sub auspiciile G.A.T.T., a reprezen
tanților a peste 50 de țări în curs de dezvoltare, consacrată examinării 
modalităților de creștere a schimburilor comerciale între ele. Printre ,i 
acestea se află acordarea reciprocă de concesii tarifare, stabilirea de 
taxe vamale preferențiale etc. 1

VIZITA ÎN AUSTRIA. La Salz
burg au început convorbirile intre 
cancelarul Austriei. Bruno Kreisky, 
și Mustafa Khalil, prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Egiptului. Au fost examinate pro
bleme ale relațiilor bilaterale si as
pecte legate de evoluția situației 
din Orientul Mijlociu.

PROPUNERE MAROCANA. In
tr-un mesaj adresat președintelui 
liberian, W. Tolbert, președinte în 
exercițiu al O.U.A., regele Hassan 
propune 1 organizarea unei con
ferințe a șefilor statelor vecine cu 
Sahara occidentală in vederea gă
sirii unei soluții în problema aces- 
tui teritoriu. Suveranul marocan 

' subliniază că mijlocul de a se ajun
ge la instaurarea păcii în Africa îl 
constituie în primul rînd obținerea 
unei emancipări economice și po
litice.

DIRECȚIUNEA COMPANIEI 
„TIMES NEWSPAPERS", care ad- I 
ministrează cunoscutul cotidian Ion- . 
donez „Times" și alte trei publica
ții a hotărit să nu renunțe la edita- ' 
rea acestora. Direcțiunea a hotărit i 
să acorde sindicatului muncitorilor 
tipografi un nou ultimatum „defi- ' 
nitiv" care va expira, duminică, la t 
ora 15 GMT, precizînd că, în cazul 
nerealizării unui nou contract co- 
lectiv de muncă, angajații respec- i 
tivi vor fi concediati.

UN GRAV ACCIDENT RUTIER 
s-a produs în apropiere de locali
tatea franceză Tarbes, cînd o loco- I 
motivă a lovit în plin un autobuz , 
la bordul căruia se aflau 51 de ‘ 
turiști spanioli. Accidentul s-a sol- ‘ 
dat cu 18 morti și 32 de răniți. i

„Majorarea prețurilor de export ale petrolului 
afectează in primul rînd țările in curs de dezvoltare*4 

Declarația ministrului venezuelean al energiei și minelor
CARACAS 20 (Agerpres). — Mi

nistrul venezuelean al energiei și 
minelor, Humberto Calderon . Berfi. a 
declarat că Organizația țărilor ex
portatoare de petrol (OPEC) trebuie 
să pună în aplicare un program de 
cooperare financiară mai intensă cu 
țările „lumii a treia". El a arătat că 
majorarea prețurilor de export al 
țițeiului afectează în primul rînd 
balanța de plăți și situația economi
că a țărilor în curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol. 
Venezuela — a spus Calderon

Berti — nu va proceda la o spo
rire a prețurilor la acest produs de 
primă necesitate și va respecta ho- 
tăririle adoptate la ultima reuniune 
a OPEC.

Președintele Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petrol (OPEC), 
Mana Said Al-Otaiba, care este și 
ministrul petrolului al Emiratelor 
Arabe Unite, a declarat la Tokio 
că prețul petrolului va fi din nou 
majorat, dar în proporții mai re
duse decît vor unii membri ai or
ganizației.

Evoluția situației din Salvador
Reacții ale grupărilor politice Ia apelul adresat de noile 

autorități
SAN SALVADOR 20 (Agerpres). — 

In timp ce situația în Salvador se 
menține relativ calmă, junta milita
ră de guvernămînt a adresat orga
nizațiilor de stingă apelul de a se 
alătura noilor autorități. Reacția 
acestora a fost diferențiată. Astfel, 
Blocul Popular Revoluționar — cea 
mai amplă organizație de stînga 
— cere încetarea imediată a repre
siunilor împotriva populației, liber
tate de acțiune pentru organizațiile 
populare, libertatea cuvîntului. dizol
varea așa-numitei „Organizații De
mocratice Naționaliste", judecarea 
conducătorilor acesteia, democrati
zarea organelor de stat și libertate 
imediată pentru deținuții politici. Un 
document difuzat de B.P.R. la San 
Salvador respinge, totodată, interven
ția străină, se pronunță pentru solu
ționarea conflictelor sociale și pen
tru majorarea salariilor, paralel cu 
reducerea preturilor la articolele de 
larg consum. B.P.R. arată că „nu va 
dialoga niciodată cu junta militară".

Pe o poziție similară se situează 
gruparea clandestină „Forțele Arma
te ale Rezistentei Naționale", care, 
într-un mesaj radiodifuzat, șl-a ex
primat dezacordul cu noua juntă de 
guvernămînt, a condamnat lovitura

de stat și a chemat poporul să se 
ridice împotriva noului regim.

Mișcarea de extremă stingă „Ligile 
Populare de la 28 Februarie" (LP-28), și 
aripa sa „Armata Revoluționară a 
Poporului" (E.R.P.), care initial au 
condamnat lovitura militară de stat, 
și-au reconsiderat poziția, afirmînd 
că nu vor mai recurge la violență.
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Fiecare epocă îșl are minunile ei; antichitatea a catalogat șapte, 
secolul nostru ar avea 12 — parcuri naturale, catedrale. Insule ame
najate — potrivit unei inventarieri stabilite de UNESCO, care a 
solicitat și alte propuneri în completarea listei.

Este o solicitare foarte necesară, în primul rînd pentru că res
pectivele minuni nu ne apar destul de semnificative și de expresive 
pentru minunățiile secolului nostru.

în plus există și omisiuni flagrante. Apreciați și dumneavoastră:
. între o pădure deasă, cu brazi negri și plopi argintii, și pereții 

stîncoși ai muntelui, alături de preria pe care zburdă antilope, se 
resfiră căsuțele cochete, cu pajiști și flori ale unui mic orășel pro
vincial. E un orășel obișnuit, nu-i nici o minune.

Minunea este un alt orășel, care 6e află la vreo 10 km distanță. 
Dacă în antichitate Semiramida crease, la Babilon, grădini suspen
date, în înălțimi, orășelul-minune este, invers, construit în adincuri. 
Un oraș subteran de oțel, imbrăcat într-un strat de granit de două 
mii de metri grosime.

La intrarea în orașele obișnuite te întîmpină, ospitaliere, arcuri de 
triumf, inscripții de salut, porticuri cu flori: aci,’la intrare, camere 
de televiziune și unități de comando cu cîini polițiști supraveghează 
o imensă gaură rotundă — gura de intrare spre complexul de tunele 
și galerii subpămîntene străbătute de minibuzuri și autocare electrice.

Urmează apoi /două gigantice porți de oțel, încastrate intr-un 
pervaz de beton, gros de 5 metri, telecomandate electronic. Apoi 
altele, similare. Cui le trece, i se deschide priveliștea orășelului: cu 
clădiri de cîteva eta|e din oțel blindat, legate intre ele prin coridoare 
de metal flexibil; cu restaurant public, cu parking de maȘini, 
farmacii, salon de coafură, săli de sport, pentru confortul populației. 
Totuși, in pofida generatoarelor electrice și a filtrelor de aer chimice 
și bacteriologice, cei 1.600 de locuitori resimt lipsa soarelui — bine- 
meritind porecla „fețe palide" dată odinioară de băștinași.

Atit inima orașului, o baterie de 100 de calculatoare ultrasensibile, 
cît și clădirile de oțel sînt proiectate să reziste la șocuri sau 
cutremure, fiind menținute în suspensie de gigantice resorturi și 
amortizoare hidraulice. Orașul se poate inchide ermetic, mal etanș 
decît anticul Mausoleu din Halicarnas, pentru construirea lui s-au 
excavat cantități de stîncă și s-a folosit oțel în volume care depă
șesc piramidele antice ale Egiptului, in timp ce farul din Ale
xandria, și el minune a antichității, abia era zărit de amărîtele 
corăbii din apropiere, orașul include 40 de milioane de kilometri de 
fire electrice, care ar putea înconjura de o mie de ori planeta.

Ah, da — funcțiq orașului. Să aibă legătură permanentă cu zeci 
de mii de surse de informații — radaruri, avioane de recunoaștere, 
nave, sateliți cosmici — să trieze și să analizeze instantaneu milioa
nele de date colectate. Gata pentru o eventuală ripostă. Gata pen
tru a slobozi din lanț haitele de rachete.

Căci orășelul subteran este un post de comandament strategic. 
...Și o minune semnificativă pentru minunățiile secolului nostru.

Dar dacă crearea unor asemenea orășele — căci nu-i singurul pe 
lume — ar fi considerată minunea nr. 13, atunci n-ar fi drept ca des
ființarea lor să fie apreciată ca a 14-a minune ? I Poate nu a seco
lului XXI, ci chiar a acestuia...

Știindu-se că minunile le-au făcut, întotdeauna, oamenii.
N. CORBU

I
*

* 
r
*
i

î

I

4
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 34L București Plata Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac Ia oficiile poștale șl difuzorii din Întreprinderi șl instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 

export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII «0 360


