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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe M. Peljee, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongo
le, președintele părții mongole în 
Comisia interguvernamentală româ- 
nfe-mongolă de colaborare economică 
si tehnico-știintifiCă. ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la București,

La primire a luat parte tovarășul 
Janos Fazekas. viceprim-mlnistru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisia interguvernamen
tală.

Au fost de fată Constantin Mln- 
dreanu. ambasadorul României la 
Ulan Bator, și T. Dughersuren. am
basadorul R.P. Mongole la Bucu
rești.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc din partea tovarășului Jum- 
jaaghiin Tedenbal. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre-*  
ședințele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Jumjaaghiin Tedenbal un 
salut călduros împreună cu cele mai 
bune urări de bunăstare și prospe
ritate poporului mongol.

In timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
stadiul și perspectivele colaborării e- 
conomice româno-mpngole. precum 
și in legătură cu dezvoltarea Si ex
tinderea relațiilor de prietenie dintre 
oele două țări și popoare. în acest 
cadru, au fost exprimate satisfacția

fată de evoluția raporturilor de co
laborare dintre România si R.P. 
Mongolă și dorința comună de a ex
tinde si aprofunda în continuare con
lucrarea româno-mongolă, în fo
losul celor două țări și popoare, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. S-a subliniat necesitatea pro
movării unor forme noi de colabo
rare bilaterală, inclusiv de coopera
re în producție, precum și a valo
rificării posibilităților de care dispun 
în acest sens România si R.P. 
Mongolă. In acest context, s-a re
levat contribuția pe care comisia in
terguvernamentală româno-mongolă 
o aduce la amplificarea colaborării 
economice si tehnico-știintifice re
ciproc avantajoase dintre cele două 
țări.

întrevederea a decurs Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Adeziune unanimă la proiectele
AL PARTIDULUI CU SARCINILE DE PLAN

ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
Exemplul comunist

Acum. in preajma celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, viața 
n/fc^stră politică îsi relevă cu și mai 
v .franță pregnantă dimensiunile ei 
mâjore. întregul partid dezbate doce

nțele cărora agora comuniștilor 
tâni este investită, si indreptătită, 

să le cortfere înțeleaptă validare. Na
țiunea. in plenul ei. are pe masa de 
lucru mai multe proiecte de docu- 
mente-directivă ce deschid ferestre 
Îndrăznețe către viitorul nostru comu
nist. Iar in încercarea de a pătrunde 
esența, măreția privirii în lungul 
drum care ne așteaptă să-1 străba
tem — unele dintre proiectele celui 
mai înalt forum al comuniștilor, după 
cum bine se știe, țintesc sfîrșitul 
acestui secol — ajungem, firesc,- la 
oamenii care au conceput și, împreu
nă cu întregul popor, vor înfăptui 
aceste programe ale devenirii noas
tre comuniste. Ajungem fireșc la 
comuniști — arhitecții-vizionarl ai 
acestei superbe proiecții în viitor, 
ce are drept start temeiul faptelor 
durabile ale prezentului.

Exemplul comunist — inepuizabil 
generator de forță, de unire a ener
giilor națiunii sub stindardul ace
luiași țel al partidului : edificarea 
socialismului si comunismului pe pă
mântul României.

Ce Înțeles, ce semnificații atribuim 
astăzi exemplului comunist 7 Este 
bine cunoscut faptul că, în aces
te zile premergătoare celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, clasa 
muncitoare din toate ramurile indus
triei, oamenii muncii din întreaga 
economie a țării sînt puternic anga
jați în acțiuni ferme pentru îndepli
nirea exemplară a planului de stat. 
Unele colective s-au confruntat cu 
neajunsuri care au generat restanțe 
la producția fizică ‘sau la alți indi
catori ai planului, iar recuperarea 
lor le solicită acum un și mai stă
ruitor efort. Pe anumite șantiere de 
investiții sînt de executat volume în
semnate de luefări pentru a se rein
tra ‘ graficul normal. In toate cazu- 
ril.. organizațiile de partid și condu
cerile unităților respective au stabilit 
măsuri menite să asigure recupera
rea răminerilor în urmă, îndeplinirea 
integrală a planului. Daț se știe că 
oricit de bine chibzuite, oricjt de 
temeinice ar fi aceste măsuri, suc
cesul îndeplinirii lor depinde de om, 
de gradul angajării sale. Tocmai de 
aceea, în momente de o asemenea 
importanță trebuie să intervină 
exemplul de chibzuință, de abnega
ție, de disciplină, de dăruire al co
muniștilor. Ei sint cei în măsură să 
antreneze, prin pilda propriului com-

portament, energiile tuturor către ce 
este esențial în clipa de față — 
efortul bunei organizări, întărirea 
disciplinei, a ordinii, eficiența ma
ximă.

S-au făcut cunoscute, în aceste 
zile, angajamentele unor întreprin
deri de a mări ritmul de execuție 
pentru a livra grabnic utilajele și 
echipamentele tehnologice restante. 
Trebuie să recunoaștem, înglobată 
în aceste angajamente, hotărîrea co
muniștilor de a fi ei cei dintîi care 
să caute și să găsească soluții, să 
descopere și să antreneze resurse 
încă necunoscute pentru ca promi
siunile făcute șantierelor să devină 
fapt împlinit în cel mai scurt timp. 
Tot astfel, dacă din toate județele 
țării se face auzită hotărîrea oameni
lor muncii din agricultură pentru ca 
In timpul cel mai scurt întreaga re
coltă a acestei toamne să fie strînsă, 
transportată și depozitată, pentru ca 
întreaga cantitate de produse agrico
le contractată cu statul să intre grab
nic în cămara de alimente a țării și 
pentru ca recoltele viitoare să fie 
asigurate prin însămînțarea tuturor 
suprafețelor planificate, trebuie să 
înțelegem că prin asta se fac auzite 
glasul șl hotărîrea comuniștilor de 
a se afla, cu dăruire, în primele 
rlnduri.

Dealtmlnterl, în toate domeniile, 
în construcții ca și în transporturi, în 
agricultură ca și In industrie, sint 
acum de realizat sarcini de impor
tanță cardinală pentru înfăptuirea a 
ceea ce ne-am planificat. Pentru a 
asigura aprovizionarea de iarnă a 
populației sau a îmbunătăți activi
tatea in învățămint și cultură, pen
tru a asigura intrarea la termen în 
producție a unor obiective (și deci 
noi locuri de muncă) sau a preda la 
timp cheile noilor apartamente pen
tru zeci de mii de familii, pentru 
tot ceea ce avem de făcut în aceste 
zile este nevoie de o muncă stărui
toare față de care nici un comunist 
nu are voie să rămînă pasiv.

Acolo unde activitatea se desfă
șoară mai anevoios, acolo unde este 
nevoie de un efort mai intens, acolo 
trebuie să-și facă cu precădere sim
țită prezența comuniștii din condu
cerea unităților, comuniștii din con
ducerea organizațiilor partidului. Nu
mai astfel ei iși vor dovedi însuși
rile pentru care au fost aleși și pen
tru care li s-au acordat încredere și

Iile T ANAS ACHE
(Continuare in pag. a IH-a)

Cum se lucrează la recoltarea și transportul 
porumbului in 

DUMINICĂ, IN
- PESTE

județele rămase în urmă?
LANURILE TELEORMANULUI 

100000 DE OAMENI!

Relatări în pagina a Il-a 
a ziarului

documentelor Congresului al XII-lea
Cu justificată mlndrie patriotică, 

se arată in telegrama conferinței or- 
- ganizației municipale de partid Ga

lați, ne exprimăm marea bucurie șl 
deosebita satisfacție fată de propu
nerea ca dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai iubit al poporului, conducă
tor intelept al partidului si statului 
nostru, să fiți reales in înalta funcție 

secretar gene- 
al partidului 

garanție sigu- 
pentru îndepli

nirea celor mai 
înalte aspirații 
ale națiunii ro
mâne. pentru fă
urirea bunăstării 
și fericirii tutu
ror fiilor patriei.

In numele co
muniștilor din 
Craiova, al tutu
ror locuitorilor 
săi. se arată în

altă telegramă, participantll 
conferința organizației munid- 

de partid, asemenea între
gului popor, susțin cu toată dragos
tea si căldura realegerea dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
că pentru comuniștii 
noastre este un motiv 
mîndrie ca prețioasele 
tră indicații, concretizate în, progra
me concrete de muncă, să prindă via
tă intr-un timp cit mai scurt, justi
ficând astfel marea grijă și atenție 
cu care ne-at! înconjurat

în telegrama conferinței organiza
ției municipale de partid CIuj-Napo- 
ca se spune : Muncitorii, tehnicienii

Vă asigurăm 
organizației 

de cinste și 
dumneavoas-

al partidului
și inginerii din industria municipiu
lui. organizîndu-și mai bine activita
tea. muncind cu dăruire, au îndepli
nit prevederile cincinalului pentru 
primii patru ani in ziua de 12 oc
tombrie a.c., realizînd o producție su
plimentară de 3,5 miliarde lei.

Făcind bilanțul activității depuse 
și al rezultatelor obținute, conferin
ța a stabilit măsuri concrete pentru

nute de municipiul nostru se dato- 
resc în primul rînd grijii părintești, 
ajutorului permanent ce ne-a fost 
acordat de conducerea de partid, de 
dumneavoastră personal, prin repeta
tele vizite de lucru ce le-ați efectuat 
în numeroase unități și obiective din 
municipiul nostru, prin prețioasele 
indicații și recomandări care ne-au 
jalonat întreaga

In telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții 

la conferințele organizațiilor de partid 
dau glas dorinței fierbinți a comuniștilor, 

a întregului popor, ca la Congresul al XII-lea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

in funcția de secretar general al partidului

întreprinderea de țevi — importanta unitate industriala din Roman

Roman - străvechi tirg renăscut
sub impulsul industrializării

De vreo cîțiva ani mă 
tot bate gîndul să scriu o 
monografie a Romanului. 
In vederea realizării ei, 
am început să culeg date 
recente și mai Îndepărtate, 
amintiri și evocări. Cu ce 
aș deschide monografia 7 
Aș dezvălui cititorilor exis
tenta. înlăuntrul meu. a 
unei fonoteci... as numi-o 
fonoteca amintirilor. Mo
mentul trăit cîndva l-am 
transformat in imagine, iar 
imaginea in sunet Fiecare 
sunet o amintire.

De cîteva ori pe zi. In 
Romanul copilăriei mele, 
mi-era dat să aud. în liniș
tea de livadă a orașului În
temeiat cu 600 de ani in 
urmă, izbucnind mugetul 
unei sirene. Venea dintr-un 
capăt al localității și se 
pierdea către celălalt capăt, 

^purtat parcă la vale de a-

pele Moldovei și Șiretului. 
Era sirena fabricii de za
hăr !... Vestitele lăzi cu za
hăr cubic „Danubiana"... 
Prin sirenă am aflat de 
existenta fabricii. Pe atunci.

...Și un alt sunet stăruia 
peste Romanul de altădată; 
oamenii mari ‘nu-l mai au
zeau de mult, eu însă, une
ori, în tăcerile moi pe care 
noaptea le clădea peste

Reportaj de Haralamb ZINCA

o vedeam doar cu ochii 
imaginației. (Fișă pentru o 
eventuală monografie a Ro
manului : fabrica a fost 
construită în 1900. cu capi
tal străin. Astăzi, în vîrstă 
de 79 de ani. există, func
ționează. Numai că... urma
șii proletarilor de ieri au 
construit în vecinătate o a 
doua fabrică, fără capital 

. străin și care reprezintă cel 
mai mare producător de 
zahăr din tară).

oraș, înainte de a adormi, 
pîndeam și-l ascultam : nu 
era decit păcănitul U-zi-nei 
e-lec-tri-ce... Păcănea scurt, 
metodic, ca și cind ar fi 
vrut să-i asigure pe ro- 
mașcani că era acolo. O clă
dire modestă, cu un motor 
modest, lumina modest via
ța unor oameni îndeobște 
modești. Romanul deceniu
lui al patrulea număra 
exact 26 346 locuitori. (Fișă 
pentru o eventuală mono-

grafie : gara, castelul de 
apă, „uzina" electrică au 
fost primele semne ale in
dustrializării ' capitaliste. 
Decenii în șir producția 
„industrială" a Romanului 
se limita la două mori, cîte- 
va fabrici de săpun și prese 
de ulei. Li s-au adăugat, la 
Începutul secolului XX, fa
brica de zahăr, atelierele 
Arsenalului. Astăzi, vechea 
uzină electrică a dispărut, 
iar odată cu ea, a dispărut 
și păcănitul. Locuitorii Ro
manului de astăzi primesc 
civilizația curentului elec
tric din sistemul energetic 
național).

In primii ani de după 
război, Romanul număra 
23 701 locuitori și 35 de „În
treprinderi" cu 3 636 de sa-
(Continuare în pag, a III-a)^

III CI EDI

Îmbunătățirea întregii activități, pen
tru creșterea rolului conducător al 
organizațiilor de partid și trecerea, 
pe baza acumulărilor cantitative ob
ținute pină acum, la o nouă calitate 
superioară în toate domeniile de ac
tivitate.

In telegrama conferinței organiza
ției municipale de partid Constanța 
se spune : Ferm convinși de însem
nătatea covirșitoare a proiectelor de 
documente ce vor fi dezbătute în cel 
mai înalt forum al comuniștilor, ne 
angajăm să nu ne precupețim efortu
rile, să depunem întreaga noastră 
pasiune revoluționară pentru tradu
cerea în viață a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului. Subliniem și cu 
acest prilej că toate succesele obți-

activitate.
In telegrama 

conferinței orga
nizației municipa
le de partid Pe
troșani se arată : 
Conferința a dez
bătut documen
tele de o însem
nătate hotărîtoa- 
re privind viito
rul patriei noas
tre socialiste care 
urmează să fie 
aprobate de Con
gresul al XII-lea ’ 
al partidului. Sin- 
tem conștienti de 

sarcinile ce ne revin nouă, minerilor, 
tuturor oamenilor muncii din Valea 
Jiului în etapa următoare. Vom munci 
cu abnegație, astfel ca în anul 1980 
să extragem 11,150 milioane tone de 
cărbune, iar in 1985 să atingem un 
nivel de 15—16 milioane tone. Sin- 
tem convinși că, avîndu-vă pe dum
neavoastră la cîrma partidului și sta
tului, urmind neabătut îndemnurile 
și indicațiile ce ni le trasați, vom 
Înainta cu fermitate spre împlinirea 
celor mai înalte idealuri ale poporu
lui, spre noi culmi de progres și ci
vilizație socialistă și comunistă.

Cu gindul spre viitorul luminos al 
patriei noastre socialiste, exprirnînd 
sentimentele de profundă prețuire
(Continuare in pag. a IlI-a)

LA DROBETA-TVRNV 
SEVERIN

A 55-a navă lansată 
în acest an

Luni dimineață, Ia Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Severin a fost 
lansat un remorcher de 
de tone, cea de-a 55-a navă care' 
primește botezul Dunării de la înce
putul anului. Evenimentul a permis 
constructorilor navali să îndeplineas
că cu o decadă mai devreme sarci
nile de plan în primele zece luni la 
producția fizică și la alți indicatori 
economici. Acest succes permite 
scrierea suplimentară în bilanțul 
rioadei a unei producții marfă în 
loare de peste 20 milioane lei.

2 300

în- 
pe- 
va-

Autoturismul 
„Dacia" nr. 500000
In primele ore ale dimineții de 

luni, de pe banda de montaj a între
prinderii de autoturisme din Pitești, 
a coborit cel de-al 500 000-lea auto
mobil „Dacia" fabricat în cei peste 
11 ani care au trecut de la data sem
nării „certificatului de naștere" al 
primei limuzine românești.

Datorită performanțelor sale, auto
mobilul „Dacia" este solicitat și la 
export. Dealtfel, intr-un timp rela
tiv scurt, de numai 8 ani, au fost 
exportate în 20 de țări ale Europei, 

■ Asiei, Africii și Americii Latine, 
150 000 de autovehicule „Dacia".

• (Agerpres)

Prestigiu
ostășesc

Fără îndoială, legitima 
mîndrie a oricărui creator 
de artă din România socia
listă este să contribuie, lao
laltă cu toti cei care tru
desc, la edificarea societății 
noastre socialiste, potrivit, 
desigur, muncii de un fel 
deosebit pe care el o pres
tează, iar suprema satis
facție și răsplată pe care 
și-ar putea-o dori nu e alta 
decit asimilarea operei sale 
în noua civilizație, cu ca
racter profund umanist, 
care se clădește pe pămîn- 
tul patriei.

Cu alte cuvinte, toti cei 
care dau dovadă, zi de zi și 
ceas de ceas, că sînt în- 
tr-adevăr deciși să înalțe 
noua orinduire. trebuie să 
se recunoască imediat în 
opera de artă, și să se re
cunoască în timp, de-a lun
gul procesului de transfor
mare pe care ei înșiși l-au . 
parcurs, 'fiind, in același 
timp, martori și/ autori, să 
se recunoască, deci, fiecare 
in parte și toți laolaltă. în 
ampla desfășurare de forte 
care le fixează personalita
tea, în interiorul 
sfere a dezvoltării 
nioase a națiunii 
socialiste.

Iată de ce orice
de artă din România e pă
truns azi, mai mult ca ori- 
cînd, de un adine spirit de 
responsabilitate politică.' de 
necesitatea integrării în- 
tr-o conștiință unică a exi
gentelor profesionale și ce-

Proiectele documentelor 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R. ne oferă prilejul să 
remarcăm, încă o dată, că 
opera de artă este privită 
ca un rezultat al cunoaște
rii, desigur de un fel deo
sebit. și că în lipsa acestei

într-o cuvîntare a sa secre
tarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „de capacitatea 
de a înțelege noul, de a 
elabora, pe baza noilor cu
ceriri ale științei, concluzii 
teoretice și practice pentru

rfiistitiu. fie el si de scurtă 
durată, întrucit intre vechi 
și nou există o neîntreruptă 
înfruntare.

Realitatea abordată, în 
primul rînd, ca sursă de 
cunoaștere în vederea rea
lizării operei artistice, tre-

moare de foame, ca să nu 
zic de urit. dar in momen
tul în care această realitate 
se transfigurează în operă 
de artă, prin mijlocirea cre
atorului, exprirnînd, in mod 
sensibil șf cu mijloace spe
cifice artei, adevărurile ne

Arta care-i ajută pe oameni
să privească mereu înainte

însemnări de Virgil TEODORESCU

uriașei, 
armo- 

noastre
creator

cunoașteri ea nu poate avea 
decit consistenta unei fan
tome.

Lucrul acesta e cu atît 
mai firesc si mai necesar, 
dacă ne gîndim că pentru 
creatorul de artă din Româ
nia contemporană nu exis
tă o discrepantă ■ între ne
cesitatea interioară și cea 
exterioară, că. dimpotrivă, 
propriile sale năzuințe sînt 
una cu năzuințele colectivi
tății din care face parte, iar 
conștiința sa reflectă con
știința acelui nou personaj, 
care apare și se formează 
în climatul moral al edifi
cării socialismului.

în ceea ce privește acce
sibilitatea unei opere ar
tistice, ea este condițio
nată. așa cum spunea

transformarea revoluționa
ră a societății omenești".

Termenul de accesibilita
te a valorii artistice tre
buie acordat, desigur, cu 
un anumit grad de sensibi
litate absolut necesară ca
pacității de înțelegere, și 
cultivarea acestei sensibili
tăți în scopul perfecționării 
unității dintre evoluția gîn- 
dirii filozofico-științifice și 
a celei artistice.

în ceea ce privește abor
darea noului în actualele 
copdiții de dezvoltare ale 
societății noastre socialiste, 
tinind seama de caracterul 
universal al luptei contra
riilor, și în domeniul artei, 
ca dealtfel în oricare alt 
domeniu de activitate, nu 
poate fi vorba de un ar-

buie să devină prin inter
mediul acesteia, adică al 
operei de artă, o pirghie so- 
lidă pentru transformarea 
lumii obiective. Realita
tea oferă creatorilor de 
artă mari complexe de ima
gini motrice, iar acestora 
nu le rămine decit să smul
gă o flacără cit mai lumi
noasă din aceste mari com
plexe de imagini pe care 
s-o redea apoi, sub forma 
operei de artă, realității în
conjurătoare, impulsfonînd 
astfel progresul întregii 
societăți și ajutîndu-i pe 
oameni să privească drept 
înainte.

Avem de-a face, așadar, 
cu un proces dialectic : ope
ra de artă nu poate exista 
In afara realității pentru că

care această nouă realitate 
le conține, ea are putința 
s-o transforme în sens re
voluționar. și numai împli
nirea acestei misiuni îi poa
te conferi caracterul pere
nității. Rezumind. se poate 
spune că, fiind in perma
nent contact cu masele, cre
atorii de artă au posibilita
tea să descopere sursa care 
infuzează operei lor un ne
dezmințit spirit revoluțio
nar.

Ar mai fi de adăugat 
ceva. Și anume că această 
gîndire creatoare, indife
rent în ce domeniu de acti
vitate s-ar exercita, < 
dependentă, mai intîi 
toate, de capacitatea de 
țelegere a procesului 
cial-istoric pe care

este.
de 

i În
so

ți

trăim. In vederea cuprin
derii și analizării datelor 
fundamentale ale existentei 
noastre. în prezent si în 
viitor, a transformării ener
giei umane intr-un motor 
al progresului. Aceasta în
seamnă, de fapt, aplicarea 
în mod creator a ideologiei 
partidului nostru, așa cum 
reflectă documentele Con
gresului al XII-lea.

Ca mesager al spirituali
tății și aspirațiilor poporu
lui, ca participant activ la 
construirea unei lumi noi. 
se înțelege de la sine că 
orice creator de artă este 
dator să mențină vii ideile 
revoluției, 
fervoarea 
mai mare 
tie, avînd 
prem promovarea idealuri
lor afirmate de concepția 
revoluționară asupra lumii.

E clar că evenimentele 
cruciale ale istoriei neamu
lui infuzează operei de artă 
o tensiune extraordinară. 
Această încărcătură afecti
vă este dictată, pe lingă 
importanta evenimentului 
istoric, de justa lui plasare 
în orbita evoluției socie
tății și de idealurile pri
mordiale care animă viața 
colectivității.

în societatea noastră de 
«zi acest sentiment fuzior 
nează cu idealurile socialis
mului și comunismului, se 
confundă cu eforturile În
tregii națiuni angajată In 
dasăvtrșirea noii orinduiri

dindu-le. prin 
operei sale, o și 
putere de atrac- 
drept scop su-

...O unitate militară cu un 
avansat grad de tehnicitate. în 
același timp retine aici atenția 
Si gradul inalt al conduitei etice, 
al virtuților ostășești. Cei care 
formează inima vie a unității 
sint comuniștii, exemple de abne
gație revoluționară in executarea 
sarcinilor încredințate.

Sărbătorirea Zilei armatei este 
un prilej de bilanț, de raport 
pentru comuniști și uteciști, pen
tru toți militarii. Printre cei cu 
o biografie densă in împliniri, 
pe măsura drumului parcurs de 
oștirea noastră, făurită și edu
cată de partid, se numără și lo- 
cotenent-coionelul Viorel Mariș. 
A crescut odată cu armata. Fos
tul maistru electrician-construc
tor a devenit un cadru militar 
de nădejde. La școala muncii, în 
Academia militară, la Faculta
tea de istorie, a făcut proba ca
lităților sale de educator. în 
aceste zile ce preced cel de-al * 
XII-lea Congres al partidului, 
comuniștii l-au reales ■ secretar 
al comitetului de partid. încre
derea comuniștilor a fost mereu 
confirmată. Unitatea a obținut, 
de patru ori. titlul de „unitate 
de frunte".

— Ce înseamnă această per
formanță 7

— Fiecare militar, comunist 
sau utecist. este in măsură să 
asigure legături rapide in orice 

. formă de luptă și în condiții va
riate ale stării vremii, să do
vedească un inalt spirit de dis
ciplină. vigilentă, capacitate de 
efort... Și. drept recunoaștere, 
drapelul unității a fost distins 
cu Ordinul „23 August" clasa a 
IlI-a. ,

Preocupările organizației de 
partid pentru îndeplinirea sarci
nilor rezultate din documente- 
le-proiect ale Congresului al 
XII-lea sînt multiple : cultivarea 
și afirmarea spiritului revoluțio
nar. a autoexigenței. a dorinței 
de autodepășire... Iar sub ra
port strict profesional — înca
drarea in haremurile pentru o 
calificare de clasă superioară 
celei atinse.

Să adăugăm că membrii co
mitetului de partid au un pu
ternic argument de ordin moral : 
ei înșiși sînt, toți, fruntași în 
pregătire. Și poartă cu toții titlul 
de specialist de clasă. Este un 
titlu de cinste care se obține prin 
muncă asiduă, prin antrenamen
te îndelungi, printr-o înaltă 
competență profesională. Dar 
cum altfel ar putea un activist 
să convingă, să mobilizeze, decit 
avînd ca suport faptele sale, 
exemplul său 7 Se știe, fiecare 
comandant este, trebuie să fie, 
și un activist politic ; și fiecare 

. activist — un bun specialist in 
arma sa ! Această dublă cali
tate este și ea o expresie a spi
ritului de partid și a sentimen
tului datoriei, care animă rin- 
durile celor aflați sub drapel.

Colonel C. ZAMFIR
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Cum se lucrează la recoltarea și transportul porumbului in județele rămase in urmă ? Azi, în obiectivul „Scînteii“:

Duminică, în lanurile Teleormanului PRODUCȚIA FIZICĂ
t.

peste 1OOOOO de oameni!
DIN BILANȚUL ZILEI

• Cantitățile de porumb existente în cîmp au scăzut cu 
aproape 16 000 tone, din care circa 10 000 tone au fost 
livrate la fondul de stat și fabricilor de nutrețuri combinate.

• 12 000 tone sfeclă de zahăr au luat drumul fabricilor de 
prelucrare.

• Porumbul a fost strîns de pe 2 800 hectare.
• Au lucrat 72 000 de cooperatori, 24 000 de elevi și 

10 000 de oameni ai muncii din instituțiile și întreprinderile 
economice din Alexandria, Tr. Măgurele, Roșiori, Zimnicea, 
Videle și din comune.

® Pe cele circa 6 000 hectare cu porumb care au mai 
rămas, culesul se va încheia înainte de 25 octombrie.

O coloană din cele 108 căruțe ale 
cooperativei agricole Drâgânești- 
Viașcg, județul Teleorman, care du
minica au concurat cu mașinile la 

transportul porumbului
Fotografii : E. Diehiseanu

Ora 7. Drăgănești-Vlașca. prima 
așezare teleormăneană*  din Cîmnia 
Burnasului. Pe sosea și ulițele late
rale nici țipenie de om. Oprim la 
baza de expediere a sfeclei de zahăr, 
acolo unde se simte cel mai bine 
pulsul activității. Mai multe camioa
ne și tractoare cu remorci erau la 
descărcat, iar trei vagoane erau deja 
încărcate. Ion Glăvan, delegatul Fa
bricii de zahăr din Giurgiu : „Primul 
tractor a intrat la ora 5 și jumăta
te. De atunci au mai venit 8 de la 
C.A.P. Drăgănești. Este iureș mare la 
noi. Am fost anunțați să ne pregă
tim pentru 500 tone. Dublu fată de 
o zi obișnuită...". Oprim și la baza 
de recepție a cerealelor. Stoian Ter- 
pezan. șeful bazei ne spune : „Am 
descărcat deja 7 camioane și trac
toare cu remorci încărcate cu po
rumb. Au venit de la C.A.P. Co
moara. care livrează azi ultimele 
cantități Ia fondul de stat — 950 
tone — și C.A.P. Drăgănești. Primul 
camion a venit însă la ora sase, de 
la C.A.P. Bujoreni".

Deci toate drumurile duc in clmp. 
Și. intr-adevăr, aici, pe ogoarele coo
perativei agricole Drăgănești, se afla 
tot satul. Peste 1 000 de cooperatori. 
Li s-au adăugat. în haine de ogor. 
150 de oameni ai muncii din comună, 
300 de elevi și chiar rude venite de 
la oraș. „Cînd ati început treaba 
„Păi să fie pe la 2.30—3 din noapte" 
— ne spunea Radu Rîciu. președintele 
cooperativei. „Cum așa „Nu-i ni
mic de mirare, la noi este o tradiție. 
Noaptea se taie coceni, că sînt mai 
moi. iar ziua facem celelalte lucrări". 
„Pentru astăzi — aflăm de la Nico- 
lae Bucur, primarul și secretarul co
mitetului comunal de partid, prezent 
și el în clmp. lingă cooperatori — 
am organizat o acțiune amplă Ia 
transportul și depozitarea producției, 
îndeosebi a sfeclei de zahăr, unde am 
cam rămas in urmă. Au fost mobili
zate în plus 40 de mijloace de trans
port de la depozitul de lemne, coo
perația de consum și stațiunea de 
cercetări agricole".

Mai aflăm de la primar că în cele 
două cooperative din comună se.vor 
recolta 30 hectare Cu sfeclă de zahăr 
și se vor transporta Ia baze 500 tone 
de sfeclă și 100 tone de porumb. De-

Erd ora 14 și la C.A.P. Smîrdioasa-Teleorman porumbul, in știuleți și în» 
boabe, era încârcat cu operativitate pentru a se face al treilea transport 

Io baza de recepție

I

AU ÎNCHEIAT lucrările

CARAS-SEVERIN: Semănatul griului
și recoltarea porumbului

P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
Caraș-Severin al P.C.R., se spune

în telegrama adresată C.C. AL 
CE/X.UȘESCU. de Comitetul județean 
că oamenii muncii din agricultura județului au încheiat Ia 22 octombrie 
însămîntarca culturilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată în 
unitățile agricole socialiste, precum și recoltatul porumbului.

MINERII DIN ANINA ȘI-AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU ANI DIN CINCINAL

Nu-i vorba de „secrete46, ci de eforturi
stăruitoare pentru modernizare,

pentru creșterea randamentului muncii
• Suplimentar — 86 000 tone de cărbune • Se extind metode 
și tehnologii înaintate de exploatare • Mecanizarea își 
spune cuvintul • Oamenii recordurilor depășesc lună de lună 

sarcinile cu 40—50 la sută

sigur, un bilanț provizoriu, dat de 
calculul hirtiei...

Si în alte puncte de pe traseul nos
tru — Purani, Frumoasa si Smîrdi- 
oasa — aveam să găsim în cîmp, în 
mijlocul cooperatorilor, primarii, ac
tiviștii de partid de Ig, județe si 
toate cadrele de conducere din unită
țile agricole. Fiecare cu sarcini si 
răspunderi precise.

...In cîmpia Puranilor. ceata este 
deasă, s-o tai cu cuțitul. Răzbat insă 
duduitul tractoarelor și al mașinilor 
ambalate pe terenul moale. Cu o zi 
în urmă plouase. Totuși, sute de oa
meni au ieșit să scoată porumbul din 
cimp. Primarul comunei., tovarășa 
Florența Vasile. este șefa echipei de 
încărcare formată numai din oameni 
ai muncii din comună, cărora li s-au 
adăugat și cîteva rude din București. 
Primarul este nou. de numai 7 zile. 
Dar patru si le-a petrecut in cimp, 
alături de cei care au ales-o. O Ih- 
trerupem pentru o clipă.

— Rezultatele de pînă acum vă 
mulțumesc 1

— Și azi toți locuitorii comunei 
sînt la cimp. Ca dealtfel și in zilele 
trecute. La recoltat manual. încărcat, 
depănușat. rectificat după combine. 
Sigur vom realiza ce ne-am propus. 
Așa că apreciat! și dv.

— Si treburile primăriei 7
— Acum, acestea sint treburile 

primăriei. Avem, totuși, la primărie 
un serviciu pentru urgentă.

...C.A.P. Smirdioasa. Primarul co
munei Ion Sirbu era la recoltat po
rumb. „Sintem pe suta primăriei" — 
ne spune. „Cum adică?" „Da, sînt 100 
de hectare cu noru.mb pe care le-am 
luat de la cooperativă s-o lucrăm 
cu oamenii muncii din comună. Noi 
recoltăm, noi transportăm producția.

noi eliberăm terenul de coceni". Noi 
este simbolul, înțelegerea faptului că 
de recoltă răspundem cu tqții. De
altfel, aceasta este o inițiativă gene
ralizată în toate comunele din Te
leorman.

...C.A.P. Frumoasa. Pe terasă, soa
rele a împrăștiat ceața și strălucește 
ca vara. Un furnicar de oameni au 
un singur obiectiv : încărcarea po
rumbului și transportul acestuia la 
loc sigur, in bază și în magaziile 
proprii. Este ora 14. „Pînă acum s-au 
făcut două curse la bază — ne spune ■ 
primarul comunei, Ion Obrețin. Mași
nile și căruțele, 44, sînt din nou la 
încărcat. Pină diseară mai facem 
două curse și vom avea cu 400 tone 
mai puțin porumb in cîmp". Pină să 
fotografiem și să plecăm, coloana de 
mașini, unele venite in ajutor de la 
șantierul de irigații Viișoara. urmată 
la. distanță de coioana căruțelor, iau 
drumul bazei de recepție. Este ima
ginea cea mai caracteristică pentru 
ziua de duminică : coloanele recoltei . 
ieșind greoi din cîmp la șosele spre 
locurile de depozitare.
• ...Seara tirzlu la Drăgănești-Vlasca. 
La baza de recepție a cerealelor din 
zonă munca nu încetase. Primarul 
comunei ne întîmpină : „Vă rog să 
mă scuzați. Dimineață am greșit. Bi
lanțul este altul. S-au recoltat cu 10 
hectare mai mult și s-au transportat 
Ia baze cu 220 tone sfeclă de zahăr și 
40 tone porumb mai mult 
prevăzut".

Aici, ca dealtfel în multe 
tăti agricole teleormănene. 
seara s-a dovedit că rezultatele pre
vizibile calcinate dimineața au fost 
cu totul altele.

S-a făcut mai mult !

La începutul acestei luni, „Scln- 
teia" consemna un succes de presti
giu al colectivului întreprinderii mi
niere Anina : îndeplinirea sarcinilor 
pe primii patru ani din actua
lul cincinal cu 3 luni mai devreme, 
ceea ce înseamnă 86 000 tone căr
bune extrase pină acum peste 
plan. Este o realizare pe care mi
nerii Aninei o consacră Congresului 
al XII-lea al partidului. Am căutat 
să aflăm in ce constă ceea ce s-ar 
putea numi „secretele" acestui suc
ces obținui in cel mai vechi bazin 
carbonifer al tării, 
aici nu ne-au
„secrete", ci despre direcții de ac
țiune precise, de măsuri 
te pentru promovarea largă a unor 
tehnologii și metode de înalt ran
dament. despre mecanizare și per
manența efortului de autodepășire.

Tovarășul Florea Sintion, secreta
rul comitetului de partid, a tinut»să 
precizeze de la început că rezultatele 
din acest an sint superioare celor 
din anii precedent : in 9 luni au fost 
livrate in plus economiei naționale 24 
mii tone de cărbune brut, iar la căr
bune net s-a asigurat o producție 
suplimentară da peste 6 300 tone.

Dar minerii de 
vorbit despre

concre-

La rtndul său, Ing. Adalbert Kor- 
nei, inginerul șef de producție al 
Întreprinderii, s-a referit la o serie 
de măsuri de ordin tehnic și orga
nizatoric :

— Folosim larg metoda de exploa
tare cu front larg și susținere me
canică pentru exploatarea straturi
lor cu înclinare mare — ne spune 
inginerul. Rezultatele 7 înlocuirea 
lemnului Ia susțineri in proporție de 
90 Ia sută, în paralel cu creșterea 
randamentului de la 3—4 tone pe 
post la 7—8 tone, ceea ce Înseamnă 
efectiv dublarea productivității.

Aici, la Anina, în cea mai veche- 
exploatare carboniferă, se folosește si 
o altă metodă de inalt randament 
cum este exploatarea cu surpare cu 
abataje cameră și subminare. Aceas
ta asigură o producție pe abataj cu 
20 la sută mai mare, o productivi
tate a muncii cu 25 la sută superi
oară și o reducere a consumului de 
lemn cu 35 la sută.

Agenda noutăților este Insă mult 
mai bogată. Așa cum s-a subliniat 
și la recenta conferință a organiza
ției de partid din întreprindere. Ia 
lucrările de înaintare au fost intro-

duse combinele, ceea ce asigură o 
eficientă sporită ; se extinde consi
derabil executarea suitorilor cu aju
torul sondezelor, atit în cărbune cit 
și în steril ; s-a mecanizat transpor
tul in subteran, ceea ce potrivit es
timărilor asigură creșterea capacității 
de transport în galerii cu 15, la sută 
și o reducere a consumului de ener
gie electrică cu 10 la sută. In aba
taje se înregistrează o productivi
tate a muncii sporită cu 15 la .șută, 
în paralel cu diminuarea coivițle- 
rabilă a efortului fizic.

. Ar fi nefiresc să nu consemnăm 
In rindurile de față si ne cîtiva 
tre cei care muncesc cu abne 
pentru a-și depăși rezultatele 
la un moment dat Dintr-o listă în
treagă cu nume de oameni să reți
nem faptul că 
Pavel Violescu 
lună propriile 
tie. în cadrul 
țări, replica

Eleodor Stoenescu și 
și-au corectat lună de 
recorduri de produc- 
lucrărilor de inain- 

___ _____  în abataje o oferă, 
la. același nivel, brigăzile conduse de 
Petru Ungureanu și Ion Rusu. Știtl 
ce reprezintă aceste recorduri 7 Răs
punsul ni-1 dă inginerul Adalbert 
Komei, care ne spune: „Ei, oa
menii recordurilor, depășesc lună de 
lună sarcinile de plan ce le revin 
cu 40—50 Ia sută !“

Nfcolae CĂTANA 
corespondentul „Scintell'

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI

Intenții bune pentru recuperarea restantelor
9

decît am
alte unf- 
duminică

Aurel PAPADIUC

Ample concentrări de forte pe ogoare

...dar și faptele să fie pe
• După nouă luni, revirimentul așteptat nu s-a produs • Orga
nizarea muncii să țină pasul cu cerințele producției • Pe 
agenda noului comitet de partid — probleme de stringentă 
actualitate • Prea multe sortotipodimensiuni de motoare nu 
sint în folosul producătorului și nici chiar al beneficiarilor

măsura lor
să 
să

pentru aceasta trebuie mai Intîî 
ai forța de muncă necesară, adică 
ai ce să organizezi".

Iată deci tot atîtea probleme . 
care noul comitet de partid al în
treprinderii. recent ales, trebuie să 
le analizeze și să le rezolve s tir- 
ziat. „Știm că este necesar să ^țio- 
năm pentru îmbunătățirea colaboră
rii dintre secții, întărirea disciplinei 
în muncă, pentru mai buna exploata
re a utilajelor, precizează tovarășul 
Nicolae Butică, secretarul comitetu
lui de partid. Totuși este ne
cesar să fim și noi ajutați, adică 
înainte de toate să se facă mai mult 
pentru tipizarea produselor. In pre
zent, realizăm multe motoare spe
ciale, care au desigur anumite ca- * 
racteristici specifice. Totuși anumite 
subansamble pot fi tipizate, !n așa fel 
incit să putem organiza mai bine 
fluxul tehnologic. Or, în realitate, 
fiecare institut proiectează motoarele 
fără să tină seama de aceste cerințe 
ale producției. La începutul cincina
lului fabricam 300 sortotipodimen
siuni de motoare, iar în prezent — 
peste 600. Această situație influen
țează negativ pregătirea fabricației, 
extinderea mecanizării, randamentul 
muncii și, în final. însăși posibilita
tea respectării contractelor".

Rezumind. se poate aprecia că pen
tru recuperarea restanțelor la pro
ducția fizică este necesar in primul 
rînd să se elimine propriile neajun
suri din organizarea producției și a 
muncii, să se asigure o mai bună co
laborare intre secțiile de fabricație. 
Tot atit de adevărat este insă că 
întreprinderea trebuie să primească 
un ajutor mai substanțial și din 
partea centralei șl ministerului de 
resort. în mod real, numărul 
tipodimensiunilor dc motoare care 
se fabrică la ora actuală este prea 
mare. Acest lucru nu se dovedește 
nici in interesul Întreprinderii și nici 
chiar al beneficiarilor. Numărul tipo
dimensiunilor de motoare se poate 
micșora mărindu-se in felul acesta 
volumul producției.

pe

La sfîrșitul primelor două decade 
ale acestui an, in articolul intitulat 
„Analizind cauzele unui minus de 
șase la sută" scriam despre dema
rajul necorespunzător în realizarea 
planului producției fizice Ia Între
prinderea de mașini electrice Bucu
rești. Evident, era un semnal care 
ar fi trebuit să determine mobiliza
rea organizației de partid in primul 
rind, a tuturor factorilor de răspun- 

. dere pentru eliminarea neajunsurilor 
manifestate și îndeplinirea ritmică, 
integrală, la toate sortimentele a 
planului producției fizice. Iată insă 
că nici acum, după ce au trecut nouă 
luni și două decade din acest an, 
revirimentul atit de așteptat nu s-a 
produs. La mijlocul lunii octombrie, 
unitatea avea o restantă de peste 12 
mii motoare electrice.

Unele din cauzele care au dus 
la această situație persistă de multă 
vreme. Astfel, așa cum aminteam și 
la începutul anului, organizarea mun
cii in unele secții de fabricație esle 
depășită, nu maf corespunde actua- . 
lelor sarcini de producție. „In ultimul 
timp, am primit o serie de utilaje 
noi, care contribuie lâ creșterea pro
ductivității muncii, dar spațiul de 
producție a devenit insuficient, ne 
spunea tovarășul Tudor lancu, șeful 
atelierului construcții metalice. Din 
această cauză nici utilajele nu pot 
fi folosite la întreaga capacitate. La 
debitare am introdus o nouă ghilo
tină'de tăiat tabla, dar trebuie nea
părat să se facă prin autoutilare și 
o mașină de tăiat rotund. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit nu avem 
suficientă forță de muncă, lipsindu-ne 
in special sudorii electrici".

Probleme asemănătoare se ridică 
și in celelalte secții de fabricație. 
Tocmai de aceea. la recenta 
adunare generală de partid comu
niștii i’ 
insistind

asupra neajunsurilor manifestate. 
Așa, de pildă, s-a arătat că există 
rămîneri in urmă în domeniul asi
milării și introducerii unor tehnolo
gii noi, că sarcinile din planul tehnic 
nu au fost Îndeplinite. Aceasta este 
numai una din explicațiile faptului 
că Ia. unele operații, cum ar fi de- 
bavurarea, sortarea și împachetarea 
tolelor de ajustare, se consumă incă 
Un mare volum de muncă. Totodată, 
unele motoare cu termene apropiate 
de livrare nu au fost trecute la pro
ducția de serie.

Pierderea anumitor capacități de 
producție este determinată si de în
treținerea și folosirea neeorespunză- 
toare a unor utilaje. în special 
în schimburile II și III, unele mașini 
de mare capacitate nu sînt bine fo
losite. Este cazul preselor automate 
de 250 și 300 tone, al agregatelor de 
găurit multiax și de prelucrat car
case, al copierelor de la linia de axe 
ș.a. „Intr-adevăr, în schimburile II 
și III asistența tehnică nu este co
respunzătoare, confirmă tovarășul 
Victor Giurgea, șeful atelierului 
prese-împachetaj. Un singur mecanic 
de întreținere nu poate remedia toațe 
defecțiunile ce apar în opt ore de 
muncă și din această cauză se intîm- 
plă adeseori ca 6—7 utilaje să nu 
funcționeze".

Recuperarea restanțelor depinde in 
mare măsură de completarea necesa
rului de forță dc muncă. în prezent, 
față de sarcinile de plan, întreprin
derea are un minus’ de.27 sudori 
electrici, 91 strungari. 157 lăcătuși ș.a. 
„An de an calificăm muncitori, dar 
fluctuația oamenilor este prea mare 
și nu reușim să asigurăm forța de 
muncă necesară, ne spunea tovarășul 
Petre Vasilescu, maistru principal la 
secția strungărie grea. Așa se face că 
la multe mașini lucrăm numai intr-un 
singur schimb. Desigur, s-ar putea 
imbunătăti și organizarea muncii. Dar

ÎN JUDEȚUL BU
ZĂU, sîmbătă. dumi
nică și luni, in spri
jinul unităților agri
cole din consiliile uni- ... ... ________
ce Padina. Pogoanele, • transportul porumbu- 
Stîlpu, Gălbinati. Ru- 
șeti și Ziduri, unde 
mai erau de cules cir
ca 1 500 hectare cu po
rumb. au venit in a- 
jutor peste 5 000 de 
oameni ai muncii din 
instituții și unități e- 
conomice. Ca urmare, 
cantitățile de porumb 
livrate la fondul de 
stat au crescut mult. 
Numeroase cooperati
ve agricole — Vilce- 
lele. Bobocu. Rîmnice- 
lu. Greceanca. Mihăi- 
lești. Scutelnici. Săltă*  
teni. Cotorca — și-au 
îndeplinit sarcinile de 
livrare prevăzute la 
fondul de stat. (Mihai
Bâzu).

gricole 163 autocami
oane si autobasculan
te. precum si nu
meroși oameni care au 
lucrat la încărcarea și
lui. Numai din muni
cipiul Tîrgu Mureș au 
participat la aceste 
lucrări aproape 2 000 
de lucrători. Bilanțul 
zilei de duminică : re
coltat porumbul de pe 
aproape 500 ha, 1 337 
tone porumb denănu- 
șat și transportat la 
bazele de recepție. 
(Gheorghe Giurgiu).

rumb prevăzute. Sîm
bătă și duminică pu
teau fi întîlnite pe 
drumurile județului 
coloane de mașini ce 
transportau porumbul 
la bazele de recepție. 
Nu peste tot s-a în
țeles necesitatea folo
sirii la maximum a a- 
cestor zile. Duminică, 
pină la ora 10, coope
rativa' agricolă Bocsig 
nu a trimis la baza 
volantă de recepție 
nici un camion. Mo
tivul ? Slaba organiza
re a transportului po
rumbului din cîmp. 
Mașina cu numărul 
21—AR—3 334. condu
să de Teodor June, a 
așteptat de la ora 7 
echipa de încărcători, 
dar de-abia pe la 
11,30 s-au oferit să-1 
ajute doi lucrători de 
la cooperativa de con
sum. Cealaltă mașină 
a cooperativei agrico
le (31—AR—3 464) se 
pregătea să transpor
te echipa de fotbal in
tr-un sat
(Mircea Dorgosan).

IAȘI: Semănatul griului

învecinat.

Ion TEODOR

griului pc toate cele 76 800 
sint concentrate Ia transpor-

și-au spus deschis cuvintul, 
I in spirit critic și autocritic

ÎN JUDEȚUL MU
REȘ, unitățile econo
mice de la orașe au 
trimis duminică in 
sprijinul unităților a-

VRANCEA: Culesul strugurilor și fructelor

Frumoasa" este numele cooperativei agricole din județul Teleorman unde am surprins duminică această Imagine cu, adevărat frumoasă despre hărnicia sutelor de cooperatori, elevi și alțl locuitori al comunei la încărcarea șl transportul porumbului

în județul Iași s-a Încheiat semănatul 
hectare planificate. în prezent, toate foitele 
tul porumbului la bazele do recepție si in pătulele proprii ale unităților 

^agricole.

După ce au încheiat insămințarea griului și recoltarea porumbului, 
oamenii muncii din agricultura județului Vrancea și-au concentrat efor
turile pentru terminarea culesului viilor de pe cele 26 000 ha si recol
tarea fructelor, lucrări pe care le-au încheiat în ziua de 21 octombrie 
— se arată într-o telegramă adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, de Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

ÎN JUDEȚUL ARAD 
porumbul a fost re
coltat de pe 96 la sută 
din suprafață. Unități
le . care fac parte din 
consiliile agroindus
triale. Aradul 
Chișineu-Criș. 
dor, Tîrnova ș.a. 
terminat această 
crare. Acum, 
Iul obiectiv 
tuie livrarea 
de stat si 
cantităților

Nou, 
Soco- 

au 
lu- 

principa- 
îl consti- 
la fondul 
F.N.C
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Adeziune unanimă la proiectele 
documentelor Congresului al XII-lea 

al partidului
(Urmare din pag. I) 

Primire la primul ministru al guvernului Cronica

Primire la C. C. al P. C. R.

Plecarea tovarășului Pedro Antonio Saad, 
secretar general al Partidului Comunist din Ecuador

Primire la Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit luni 
după-amiază delegația parlamentară 
costaricană, condusă de Leticia 
Chacon Jinesta, membru al Partidu
lui Unității, vicepreședinte al Adună
rii Legislative din Republica Costa 
Rica, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, efectuează o vizită în tara 
noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Omar Arrieta Fonseca, prim-secretar « 
al Adunării Legislative, Ramon Cor
rales Blanco, membru al Comisiei 
pentru probleme financiare (din 
partea Partidului Unității), Alicia 
Vega Rojas, Reinaldo Jimenez 
Gamboa, membri ai Comisiei pen
tru probleme juridice, Ana Ortega 
Matarrita, membru al Comisiei pen
tru problemele economice (din partea 
Partidului Eliberării Naționale), și 
Marlin Brenes Aguilar, șeful frac
țiunii Partidului Uniunea Agricolă 
din Cartago.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de informații în legătură 
cu activitatea celor două parlamente,

va raporta Capitala, din angajamen
tul asumat la Conferința Națională 
a partidului, cu încă 500 milioane lei.

în aceste momente de bilanț, glo
durile tuturor oamenilor muncii har- 
ghiteni, români și maghiari — se 
subliniază în telegrama conferinței 
organizației municipale de partid din 
Miercurea Ciuc — se îndreaptă cu 
nețărmurită dragoste și recunoștință 
spre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
conștienti că edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, continua înflorire a 
meleagurilor harghitene sînt rodul 
grijii permanente pe care dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, o acordați dezvol
tării armonioase a tuturor zonelor 
tării, asigurării în fapt a deplinei e- 
galității în drepturi a tuturor fiilor 
patriei. Cu un sentiment de nețărmu
rită mindrie patriotică și deplină sa
tisfacție. ne exprimăm adeziunea to
tală la propunerea privind realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

în telegrama conferinței organiza
ției de partid din aparatul oentral al 
Ministerului de Interne se sublinia
ză : Vă raportăm, tovarășe coman
dant suprem, că. deșfășurîndu-se în- 
tr-o atmosferă de responsabilitate 
partinică, lucrările conferinței au a- 
nalizat cu exigență, in spirit critic 
și autocritic, activitatea orgahelor și 
organizațiilor de partid, modul în 
care acestea acționează pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
din indicațiile și ordinele dumnea
voastră.

Asemenea întregului nostru par
tid și popor, comuniștii, persona
lul din aparatul central al Ministe
rului de Interne își exprimă, cu 
nespusă bucurie și vie însuflețire, 
adeziunea deplină la propunerea pri
vind realegerea dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, propunere ce exprimă 
voința unanimă de simțire și acțiune 
a întregii noastre națiuni.

Puternic mobilizați de chemarea 
dumneavoastră adresată întregului 
popor, de a se acționa permanent 
pentru creșterea eficienței economi
ce, pentru perfecționarea continuă a 
mecanismului economico-financiar, 
se arată în telegrama conferinței or
ganizației municipale de partid Si
biu, comuniștii, oamenii muncii —

Romftnia șl Egipt în domeniul agri
culturii și în alte sectoare de activi
tate. Au fost relevate, de asemenea, 
noi căi și mijloace menite să con
tribuie Ia dezvoltarea pe mai de
parte, pe multiple planuri, a colabo
rării dintre cele două țări.

La primire a participat tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare.

A luat parte Yehya Toema. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R.A. 
Egipt la București.

★
cum și a colaborării tehnice în sec
toarele pomiculturii, zootehniei și 
mecanizării agriculturii.

Documentul a fost semnat de An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, și de T. Kara
ra, ministrul îmbunătățirilor funciare 
și recuperării terenurilor din Repu
blica Arabă Egipt. (Agerpres)

Mulțumind, tovarășul Virgil Ca
zacu a rugat să se transmită din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un, cordial salut Comitetului Națio
nal al Uniunii Civice Radicale din 
Argentina și urări de prosperitate 
poporului argentinian.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații și s-a subliniat, 
de ambele părți, dorința ca bunele 
relații dintre cele două țări și po
poare să se extindă și să se diversi
fice în continuare.

La primire a luat parte Ion Sasu, 
președintele Consiliului Național al 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

ecuadorian a fost salutat de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct al 
șefului Secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

relevîndu-se. cu satisfacție bunele 
relații dintre România și Costa Rica, 
raporturi care cunosc o dezvoltare 
continuă atit pe plan bilateral, cît si 
multilateral. în acest context a fost 
subliniată importanța dialogului la 
nivel înalt de la București și San 
Jose în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări și popoa
re. Convorbirea a evidențiat în ace
lași timp necesitatea ca parlamente
le și parlamentarii să-și intensifice 
eforturile pentru mai buna cunoaș
tere și apropiere intre popoare, pen
tru soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale, pen
tru realizarea unui climat de pace, 
destindere și securitate în lume.

La întrevedere au participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, membru al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare eco
nomică internațională a M.A.N., 
deputați, alte persoane oficiale.

A fost prezent Eduardo Campos 
Monge, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Republicii Costa Rica la București. 

români, germani și maghiari — de pe 
aceste străvechi meleaguri românești 
au realizat și depășit planul produc
ției nete pe cele 9 luni ale acestui 
an. Uniți într-o singură simțire, cu 
inimile vibrînd de nemărginită dra
goste față de patrie și de partid, 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, vă asigu
răm că vom munci cu entuziasm șl 
abnegație, alături de întregul nostru 
popor, pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
Congresul al XII-lea, pentru victoria 
socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

Cu nemărginită dragoste și recu
noștință față de neobosita și multi
laterala activitate ce o desfășurați, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
în slujba celor mal înalte idealuri ale 
poporului nostru, se spune într-o 
altă telegramă, noi, delegații și invi
tații la conferința organizației mu
nicipale Bacău a Partidului Comu
nist Român, dînd glas voinței una
nime a tuturor locuitorilor munici
piului Bacău, ne exprimăm deplina 
adeziune la politica internă și Inter
națională a Partidului Comunist 
Român, față de prevederile proiec
telor de directive și a celorlalte do
cumente ce vor fi supuse spre apro
bare Congresului al XII-lea al 
partidului.

Cu profunde sentimente de bucurie 
și mindrie patriotică, participanții la 
conferință își alătură inimile și cu
getele glasului întregii națiuni, sus- 
ținînd cu căldură propunerea ca 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, să fiți reales la cel 
de-al XII-lea Congres în funcția su
premă de secretar general al parti
dului.

Vă rugăm să ne îngăduiți — se 
spune în telegrama conferinței orga
nizației orășenești Motru a P.C.R. — 
să adresăm din adîncul inimii cele 
mai profunde sentimente de recu
noștință și călduroase mulțumiri pen
tru grija deosebită ce o purtați mi
nerilor .dumneavoastră, primul țniner 
al țării. Comuniștii din acest tînăr 
bazin carbonifer reafirmă dragostea 
nețărmurită pe care v-o poartă, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
susțin cu entuziasm, împreună cu 
toți minerii Gor jului, cu toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe aceste melea
guri, propunerea ca Ia cel de-al 
XII-lea Congres să fiți reales în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Sesiunea comisiei inter*

față de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se arată intr-o 
altă telegramă, conferința organiza
ției municipale de partid Iași, dind 
glas dorinței unanime, de nestrămu
tat a comuniștilor, a tuturor locui- 
torilor municipiului, alăturîndu-se 
voinței întregului popor, susține cu 
căldură propunerea sâ fiți reales in 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Realege
rea dumneavoastră în fruntea parti
dului constituie garanția sigură a re
alizării cu deplin succes a grandiosu
lui program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
crearea premiselor pentru făurirea 
comunismului pe pămîntul României.

Oamenii muncii din industria bra- 
șoveană — se spune în telegrama 
conferinței organizației municipale de 
partid Brașov — au realizat în pe
rioada care a trecut din actualul cin
cinal o depășire de 4,5 miliarde lei la 
producția industrială globală, față de 
prevederile inițiale. Aceste realizări 
reprezintă premise sigure pentru în
făptuirea cu succes a planului pa 
acest an, cît șl pe întregul cincinal 
la un nivel calitativ superior și în 
condițiile unei înalte eficiente.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, recunoștin
ța noastră fierbinte pentru sprijinul 
de inestimabilă valoare pe care ni 
l-ați Acordat permanent și cu ocazia 
vizit&or de lucru efectuate în unită
țile economico-sociale din municipiul 
Brașov, de care sînt legate indisolu- 
bi’ ate succesele activității noastre.

__ șlegrama conferinței organiza
ției de partid a sectorului 4 se subli
niază : Dezbaterea documentelor pro
gramatice ce vor fi adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
a creat un climat de înaltă responsa
bilitate politică, în cadrul căruia co
muniștii, toti oamenii muncii iși 
manifestă prin noi fapte de muncă 
dragostea și recunoștința fată de 
partid, fată de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general. Vă raportăm că puternicul 
detașament al oamenilor muncii, din 
sectorul nostru a realizat suplimen
tar în această perioadă din actualul 
cincinal o producție industrială de 
un miliard lei și o producție marfă 
de peste 700 milioane lei. Ne anga
jăm ca pînă la sfîrșitul cincinalului 
să ne aducem contribuția la produc
ția industrială suplimentară pe care o

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a primit, luni, pe 
T. Karara, ministrul îmbunătățirilor 
funciare și recuperării terenurilor 
din Republica Arabă Egipt, care face 
o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost analizate. în 
spiritul hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîlnirilor din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, aspecte ale înfăp
tuirii acțiunilor de cooperare dintre

★
înt Ministerul Agriculturii și In

dustriei Alimentare și Ministerul 
îmbunătățirilor Funciare și Recupe
rării Terenurilor din Republica Ara
bă Egipt a fost semnat, luni, un do
cument referitor la programul de 
dezvoltare a cooperării intre cele 
două ministere în domeniile produc
ției vegetale, producției animaliere, 
a lucrărilor de hidroameliorații, pre-

La 22 octombrie a.c., tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, sedretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit pe ing. Miguel I. 
Ponce, vicepreședinte al Federației 
Universităților și Centrelor Universi
tare din Argentina, secretar al Co
misiei internaționale a Comitetului 
Național al Uniunii Civice Radicale 
din Argentina.

Miguel Ponce a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj căl
duros de salut și cele mai bune urări 
din partea Comițetului Național al 
Uniunii Civice Radicale din Argen
tina.

Luni la amiază a părăsit Capitala 
tovarășul Peflro Antonio Saad. secre
tar general al Partidului Comunist 
din Ecuador, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită de priete
nie in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele

guvernamentale româno* * 
mongole. Luni B_au încheiat lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei interguvemamentale româno- 
mongole de colaborare economică șl 
tehnico-științifică, desfășurate la 
București.

Tovarășii Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele părții române în comisie, și 
M. Peljee, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
mongole in comisie, au semnat pro
tocolul sesiunii. Documentul cuprin
de măsuri privind dezvoltarea, in 
continuare, a colaborării și cooperă
rii dintre România și R.P. Mongolă 
în domeniul industriei, intensificarea 
cercetării științifice, a schimburilor 
comerciale, a conlucrării în alte do
menii de interes comun.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și membrii celor două 
delegații.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Ulan-Bator și ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

Primire. Tovarășul Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
primit, luni, pe Aius Jumjaaghiin, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al R. P. Mongole. Au fost dis
cutate posibilitățile privind dezvolta
rea și diversificarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

PrOtOCOl. Ion
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
Internationale, și Aius Jumjaaghiin, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. au semnat Protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plăti intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă pe 
anul 1980.

★
Seara, ambasadorul R. P. Mongola 

la București, T. Dughersuren, a ofe
rit un cocteil cu prilejul lucrărilor 
celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
interguvemamentale româno-mongola 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică.

Telegrame. ML:1Lstrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Oskar Fischer, cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
stabilirii relațiilor 
cele două țări.

în telegramă se arată că în cele 
trei decenii de la

diplomatice intre

acest act memora-
bil raporturile de prietenie și strînsă 
colaborare între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, intre România și R.D. 
Germană, au cunoscut o evoluție me
reu ascendentă, înregistrînd în pre
zent un nivel ridicat în toate dome
niile de activitate.

■Subliniindu-se importanta hotărî- 
toare a intîlnirllor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker, a înțelegerilor convenite 
cu aceste prilejuri. în telegramă se 
exprimă convingerea că. în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre cele două 
țări, al documentelor adoptate la ni
vel înalt, relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice, cultural-artistice 
și în alte domenii, conlucrarea în 
sfera relațiilor internaționale, se vor 
întări și adinei continuu, corespun
zător intereselor edificării societății

Recunoștință fierbinte față de secretarul general al partidului, 
prietenul și îndrumătorul apropiat al tinerei generații, 
angajare fermă pentru creșterea și educarea copiilor 

și tinerilor patriei în spirit comunist, revoluționar
Luni a avut loc plenara comună 

a Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
care a dezbătut, într-un spirit de 
puternică angajare și responsabili
tate patriotică, proiectele de docu
mente ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Corhunist Român.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în raportul pre
zentat și în dez
bateri participan
ts exprimind de
plina aprobare a 
tuturor tinerilor 
români, maghiari, 
germani si de al
te naționalități, 
fată de conținu
tul proiectelor de 
documente care 
deschid noi și 
mobilizatoare perspective de mun
că. învățătură și afirmare copiilor, 
întregului tineret al patriei, s-au 
angajat să acționeze cu toată ener
gia și pasiunea revoluționară pen
tru Înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Participanții la plenară au relevat 
contribuția excepțională, determinan
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și fundamentarea în
tr-un profund spirit științific, realist 
a documentelor apropiatului Con
gres al partidului, ca dealtfel a în
tregii politici a partidului șl statului 
nostru, grija statornică pe care 
secretarul general al partidului o 
poartă copiilor și tineretului țării, 
creșterii și educării lor în spirit Co
munist, revoluționar. Evocînd cu res
pect împlinirea a patru decenii de 
la alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în conducerea U.T.C., în
tr-o deplină unitate de voință, cu 
convingerea că Îndeplinesc un act 
de excepțională însemnătate patrio
tică, participanții la plenară au sus
ținut propunerea ca, la cei de-al 
XII-lea Congres al P.C.IU tovarășul

zilei
socialiste în Republica Socialistă 
România și în Republica Democrată 
Germană, ale cauzei generale a so
cialismului și păcii.

★
Cu același prilej, ministrul afaceri

lor externe al R.D. Germane. Oskar 
Fischer, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al României, Ștefan Andrei.

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la stabilirea de relații di
plomatice între Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană, ambasadorul R. D. Ger
mane la ) București, dr. Siegfried 
Bock, a oferit, luni, un cocteil.

„Zilele economiei și teh
nicii R. P. Ungare". La Bucu' 
rești s-au deschis, luni, „Zilele eco
nomiei și tehnicii Republicii Popu
lare Ungare", manifestare organiza
tă de Camera de Comerț și Indus
trie a Republicii Socialiste Româ
nia și Camera de Comerț a R. P. 
Ungare.

în alocuțiunile rostite la festivita
tea de deschidere, Nicolae Constan
tin, viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Marj ai Jozsef, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, președintele 
părții ungare în comisie, Ion Con- 
stantinescu, președintele Camerei de 
comerț și industrie din tara noastră, 
și Odiin Kallos, președintele Came
rei de Comerț a R. P. Ungare, au 
evidențiat dezvoltarea relațiilor eco
nomice, științifice și tehnice, a schim
burilor comerciale româno-ungare, 
subliniind în acest context impor
tanța deosebită a întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kâdâr pentru extinderea și adîncirea 
relațiilor prietenești dintre cele două 
țări și popoare.

Vizita delegației parla
mentare din Zair.In
lelor de duminică și luni, delegația 
parlamentară zaireză, condusă de Ileo 
N’Songo Amba, președintele Consi
liului Legislativ (Parlamentul), a fost 
oaspetele municipiului Cluj-Napoca. 
Cu acest prilej, parlamentarii zairezi 
au vizitat întreprinderi industriale, 
așezăminte de cultură șl artă, insti
tuții de învățămînt superior și au 
vizionat un spectacol folcloric.

★
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, a primit pe 
Benjamin Alan Lucien Clare, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Jamaicăi în țara noastră, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
. între 16 și 22 octombrie, o dele
gație de activiști ai P.C.R.. condusă 
de Ion Istrate. secretar al Comite
tului județean Vîlcea al P.C.R., a e- 
fectuat. la invitația C.C. al U.C.I., 
o vizită în schimb de experiență în 
Iugoslavia. Delegația a fost primită 
de Pavle Gaji, secretar executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. La primire 
a participat Blagoe Boșkovici, ad
junct al secretarului executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, o delegație a 
Consiliului Național pentru Pace și 
Solidaritate din Irak, condusă de 
Jibrail Gergis, secretar al consiliului, 
a făcut o vizită în tara noastră, în pe
rioada 12—21 octombrie.

Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al partidului și poporului, prietenul 
și îndrumătorul apropiat al tinerei 
generații, să fie reales in inalta 
funcție de secretar general al parti
dului, garanția supremă a înfăptuirii 
neabătute a viitorului comunist al 
patriei, a aspirațiilor de libertate, 
pace și progres ale întregului nostru 
popor, ale tinerei generații.

Analizînd in spirit critic si autocri
tic întreaga activitate desfășurată în 
rîndul tineretului, plenara a dezbătut 
modul în care organizațiile de tineret 
acționează și vor acționa pentru creș

Plenara comună a Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România și Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor

terea responsabilității copiilor și ti
nerilor în înfăptuirea tuturor îndato
ririlor ce le revin, pentru educarea 
lor prin muncă și pentru muncă, 
pentru formarea și promovarea unei 
înalte conștiințe politice si morale a 
tinerei generații, în scopul creșterii 
contribuției U.T.C., U.A.S.C.R. șl 
C.N.O.P. la Înfăptuirea exemplară a 
politicii partidului și statului nostru.

în încheierea lucrărilor, partici- 
pantii la. plenara comună au adoptat, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. o telegramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care, se 
spune : Priptr-o fericită coincidentă, 
plenara comună are loc in perioada 
cind se împlinesc 40 de ani de la 
Conferința de reorganizare a Uniunii 
Tineretului Comunist care a hotărît 
alegerea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în Secretariatul Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, mo
ment de importantă deosebită în 
mișcarea comunistă și revoluționară 
de tineret din patria noastră, în lupta 
pentru unirea maselor de tineri îm
potriva exploatării si asupririi, a 
pericolului fascist, pentru libertatea si 
independenta patriei, la care dum
neavoastră. tovarășe secretar general, 
ați adus o contribuție fundamentală.

Sesiune științifică cnnsacrată celei de-a 35-a aniversări» •

a Zilei Armatei Republicii Socialiste România
Luni a avut loc sesiunea științifică 

consacrată celei de-a 35-a aniversări 
a Zilei Armatei Republicii Socialiste 
România, organizată de Ministerul 
Apărării Naționale și Academia de 
științe sociale și politice. Au parti
cipat membri ai Consiliului de condu
cere al Ministerului Apărării Națio
nale. ai altor ministere și institut!! 
centrale, personalități ale vieții poli
tice și științifice, generali si ofițeri, 
veterani din războiul antifascist, oa
meni de știință, cercetători în dome
niul 'istoriei.

Au fost prezenti atașati militari, 
alți membri ai corpului diplomatic, 
precum și corespondenți de presă 
străini acreditați la București.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de general-colonel Ion Coman. mi
nistrul apărării naționale, care a sub
liniat semnificația Zilei Armatei, în
semnătatea victoriilor obținute de ar
mata și poporul român în luptele 
pentru înlăturarea dominației fas
ciste. în contextul succeselor dobin- 
dite de armata sovietică si celelalte 
armate ale coaliției antihitleriste, al 
intensificării mișcării de rezistentă 
împotriva ocupației naziste. Au fost 
evidențiate mutațiile ce au avut loc 
în viata armatei noastre, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. în

Aniversarea unei școli din Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca a avut loc o festi

vitate prilejuită de împlinirea a 400 
de ani' de la înființarea Uneia dintre 
primele școli din Transilvania — ac
tualul Liceu de matematică-țizică nu
mărul 3 din localitate. Au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Ministerului Edu
cației și învățămintului, cadre didac
tice. părinți și elevi. în cuvîntul lor. 
Aurel Negucioiu, secretar al comite
tului județean de partid, Irina Lazăr, 
directoarea liceului, și alți vorbitori 
au expus istoricul acestui străvechi 
lăcaș de cultură, pe băncile căruia au 
studiat o serie de personalități ale 
vieții sociale, culturale și științifice 
transilvănene, români și maghiari, 
printre care Avram Iancu, Teleki 
Sandor, Gheorghe Lazăr, Ioan Mol
nar Piuariu, Kelemen Miklos, Geor
ge Baritiu. Kemeny Iosif. Vorbitorii 
au relevat, totodată, minunatele con-
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mari răspunderi. Ei sînt cei chemați 
să probeze prin fapte condrete că se 
poate munci mai bine și să combată, 
prin exemplul lor personal, atitudi
nile delăsătoare, inerția ce se mai 
ivesc pe ici, pe colo. Cuvîntul de 
ordine al comunistului, în aceste zile 
de mare avînt patriotic premergător 
Congresului partidului — fie că lu
crează în mină, la forjă ori pe 
șantierele de investiții ale patriei, in 
agricultură ori în cercetare, la cate
dră sau la planșetă — este, prin ur
mare, abnegația în realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, punerea 
în funcțiune la termen a tuturor 
obiectivelor. Cuvîntul lui de ordine 
este egal cu fervoarea acțiunii deci
se în avanpostul luptei pentru pro
gres general, este fermitatea în lupta 
cu inerția, "ește capacitatea și obli
gația de a fi. cu adevărat, exemplu 
în toate : în muncă, in familie, in 
societate.

Comunistul are pe umeri greaua 
îndatorire și marea onoare de a face 
parte din eșalonul de șoc al transfor
mărilor revoluționare. Partidul din

Cinstind solemn, cu demnitate și 
mindrie patriotică. întreaga dumnea
voastră luptă revoluționară dusă încă 
din fragedă tinerețe, pentru dreptate 
socială și libertate națională, pentru 
eliberarea patriei și înfrîngerea defi
nitivă a fascismului, pentru înlătu
rarea urmărilor războiului, democra
tizarea tării și trecerea la edificarea 
noii societăți, prodigioasa activitate 
desfășurată în conducerea organiza
ției noastre de tineret, strălucita con
tribuție adusă In fruntea partidului 
și a tării după Congresul al IX-lea 

al P.C.R. la edi
ficarea României 
socialiste, la afir
marea el demnă 
în rîndul națiuni
lor lumii, tinăra 
generație a pa
triei noastre so
cialiste. munci
tori. țărani, inte
lectuali. pionieri, 
elevi si studenți, 
fără deosebire de 

naționalitate, iși fac o datorie de 
onoare să susțină din inimă, aseme
nea întregului popor, realegerea dum
neavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. In înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Exprimînd in numele tuturor co
piilor și tinerilor patriei cele mai vii 
mulțumiri pentru minunatele condiții 
de muncă, învățătură, viată și afir
mare. pentru perspectivele luminoase 
prefigurate în proiectele de documen
te ce vor fi dezbătute în apropiatul 
forum al comuniștilor, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că urmînd strălu
citul exemplu de muncă neobosită, 
de abnegație patriotică și pasiune re
voluționară cu care Vă dăruiti propă
șirii patriei, cauzei socialismului și 
comunismului, nu vom precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea hotărîri
lor istorice pe care le va adopta 
Congresul al XII-lea al P.C.R., a 
Programului partidului, angajîndu-ne 
cu întreaga răspundere, cu tot elanul 
tineresc, să facem totul pentru creș
terea continuă a contribuției noastre 
în opera de edificare a socialismului 
și comunismului be pămîntul scump 
al tării —■ Republica Socialistă 
România.

anii revoluției șl construcției so
cialiste. hotărîrea nestrămutată a tu
turor ostașilor tării de a îndeplini 
cu fermitate sarcinile de răspundere 
Încredințate de patrie și popor, de 
comandantul suprem al forțelor ar
mate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a sluji cu devotament interesele 
supreme ale Republicii Socialiste 
România.

în continuare au fost prezentate 
comunicările care au reliefat mo
mente importante din istoria poporu
lui român șl a armatei sale, au evi
dențiat experiența partidului nostru 
comunist in domeniul întăririi ca
pacității de apărare a patriei, rolul 
hotărîtor al tovarășului ' Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea doctrinei 
apărării patriei ca operă și cauză a 
întregului popor, locul și răspunderile 
armatei în cadrul sistemului național 
menit să asigure apărarea cuceririlor 
revoluțidnare, a libertății, indepen
denței și integrității teritoriale a Re
publicii Socialiste România.

în încheierea sesiunii, a luat cuvîn
tul Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de stiinte sociale si poli
tice, care a scos1 în evidență însem
nătatea acestei manifestări științifice 
consacrate aniversării Zilei Armatei.

diții de activitate create dascălilor 
și elevilor liceului clujean de către 
partidul și statul nostru.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții la festivitate au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceajjșescu, în 
care, printre altele, se spune. în
tr-o deplină unitate de cuget și 
de simțire, noi toți, cadre didactice 
si elevi ai acestei școli, vă rugăm,- 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, să primiți sentimentele 
noastre de Înaltă prețuire și adincâ 
recunoștință pentru condițiile de 
muncă și studiu care ne-au fost 
create, aslgurîndu-vă că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a ne înde
plini, în mod exemplar, toate înda
toririle noastre de dascăli și elevi, de 
cetățeni devotat! patriei noastre 
dragi. România socialistă.

Exemplul comunist
care el face parte este forța iradian
tă care. determină accelerarea tre
cerii la o calitate nouă, superioară, 
în toate domeniile de activitate, 
obiectiv însuflețitor care străbate 
documentele apropiatului Congres. 
Misiunea comunistului este aceea de 
a fi, mereu și mereu, în fruntea 
acestei ample și aspre angajări pen
tru înflorirea României, pentru bună
starea întregului popor. Meridianul 
său moral rezidă tocmai în această 
copleșitoare răspundere de a fi 
omul responsabil cu fericirea celor 
mulți. Această misiune istorică a sa 
îl obligă să fie model în toate, toc
mai pentru că el, comunistul, ostaș 
al unui partid revoluționar, reprezin
tă principala forță de înnoire și per
fecționare continuă a societății din 
care face parte. Iată motivele pentru 
care comunistul nu poate și nu are 
cum să se bucure de un alt „statut 
social" decît al datoriei îndeplinite 
exemplar.

Năzuința fierbinte a milioanelor de 
comuniști — care își fac cu dăruire 
datoria în toate compartimentele 
creației materiale și spirituale — de 
a oferi exemple de muncă și de eon

ii,ca Teleșcoală
10,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewlng. Reluarea episo
dului 8

16,00 Telex
10.05 Teleșcoală
16.40 Curs de limbă engleză
17,00 Din țările socialiste : Secvențe 

iugoslave : Muzică tradițională din 
R.P. Chineză; Arta sticlăriei In 
Polonia

17.30 Cintec nou pe plai străbun — me
lodii populare din Mehedinți

17.45 Reflector
18,05 Almanah pionieresc
18,25 Nota 10 la economii
18,35 Revista social-politlcă TV.
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 în pregătirea Congresului al Xn- 

lea al partidului. Reportaj de la 
Conferința organizației de partid a 

' întreprinderii „1 Mai" din Ploiești
19.30 Veghem culorile din steag. Pro

gram de cîntece patriotice
19.45 Mempria documentelor. 2060 de ani 

de la crearea primului stat daa 
centralizat șl independent

20,05 La zi in agricultură
20,15 Seară de teatru : „Intrigă și Iubi

re" de Fr. Schiller
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 1

16,00 Album coral
16,15 tn frunte comuniștii !
16.35 Bucuriile muzicii
17.20 Tot înainte !
17,45 Muzică ușoară
18,10 Buletin rutier
18,25 Film serial pentru copil ! Peripe

țiile lui David Balfour. Reluarea 
episodului 3

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Ritm șl melodie cu formația Valen- 

țiu Grigorescu
10.35 Viața economică a Capitalei
20,05 Seară de muzică românească da 

cameră
20,30 Viața culturală
21,05 Arii și duete din operete
21,40 Telejurnal

I

ROMAN
(Urmare din pag. I)
lariați. Dintre aceștia însă doar 643 
lucrau nemijlocit în producție, adică 
erau tehnicieni sau muncitori califi
cați. Nu sînt economist, dar cifrele 
de mai sus îmi par nu numai eloc
vente, ci și amare : 643 muncitori ca
lificați la 23 701 locuitori ! Seceta, in
flația, foametea au silit pe mulți ro- 
mașcani să-și pună traista în băț șl 
s-o pornească spre alte ținuturi în 
căutarea unei bucăți de pîine.

Dar s-a produs miracolul, iar o mo
nografie a orașului lui Roman Vodă 
s-ar cuveni să-1 explice. (Fișă : la 
început a fost un sediu — cel al co
muniștilor. Apoi un ziar cu titlu 
simbolic : „Descătușarea". Descătușa
re însemna pentru romașcani a te ri
dica la. lupta oea mare, sub steagul 
partidului, a învăța să visezi, dar, in 
același timp, să și muncești fără pre
get. Comuniștii au răsturnat brazdă 
nouă și adîncă. Puțin cite puțin, oa
menii au învățat să gîndească șl să 
acționeze altfel, într-o nouă dimen
siune istorică. Proprietari, producă
tori, beneficiari).

Un destin aparte l-au avut atelie
rele dotate primitiv ale Arsenalului. 
Aici, cei trei sute de meseriași cu 
mîini de aur, la îndemnul partidului, 
au constituit tn 1948 o întreprindere 
mecanică, capabilă să sprijine dez
voltarea agriculturii. Puțini știu că 
aici, la Roman, ei au conceput si fău
rit prima batoză românească. De a- 
tunci au trecut trei decenii. Ateliere
le de ieri s-au metamorfozat lntr-una 
din cele mai moderne întreprinderi 
mecanice din țară. Făurarii de ieri 
ai batozei, astăzi în număr de cîteva 
mii, produc numeroase tipuri de ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea lem
nului, nenumărate strunguri carusel, 
cel mai modern fiind cel cu comandă 
numerică. întreprinderea mecanică 
Roman de astăzi exportă produsele 
sale în 55 de țări.

Romanul nu numai că a renăscut, 
dar a intrat cu produsele sale indus
triale în circuitul marilor centre in
dustriale. La „miracolul" economic al 
orașului contribuie intens și produ
sele cunoscutei întreprinderi de țevi. 
Zilele acestea, în întîmpinarea celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
constructorii și montorii din Roman 
au raportat un important succes : in
trarea în probe tehnologice a noului 
laminor — cel mai mare de acest tip 
din țara noastră — și a trăgătoriei de 
țevi.

în prezent, orașul are 65 000 locui
tori (peste jumătate ocupați în in
dustrie) și realizează în nici zece zile 
producița anului 1938. Romanul a de
venit o marcă p« piața mondială. In
dustrializarea socialistă a transformat 
și fața orașului. S-au înălțat și sa 
înalță șiruri de blocuri moderne, car
tiere întregi, numeroase dotări social- 
culturale, dar tradiționalele livezi 
moldovenești n-au dispărut, semn că 
atit vechii cît și noii romașcani ră- 
min sensibili la culorile florilor, la 
parfumul teilor.

...Privesc din balconul modemului 
hotel „Roman", asaltat de amintirile 
trecutului, de imaginile însuflețitoare 
ale prezentului. In toți acești ani 
n-am stat cu mîinile în sin. dar. re
cunosc, am stat departe de orașul 
meu natal. Alți comuniști l-au scos 
din impas și l-au înălțat la Orizontul 
luminos al zilelor de azi. Nu pot să 
nu mă plec respectuos în fata aces
tor revoluționari care s-au aflat zi și 
noapte în fruntea bătăliei pentru în
făptuirea viitorului socialist. Știu, 
rămin Romanului dator cu o mono
grafie. în fond, într-un fel sau altul, 
se cuvine să-mi pun și eu iscălitura 
lingă cei care au făcut atit de mult 
întru renașterea Romanului.

duită. are în față luminoasa pildă a 
vieții și muncii secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. O viată închinată cu pro
fundă abnegație și spirit revoluționar 
poporului din care face parte, mai 
binelui patriei al cărui fiu strălucit 
este, o viată închinată idealului co
munist. Sînt însușiri pe care fiecare 
organizație de partid este chemată 
să le cultive cu grijă, să le înrădăci
neze trainic la fiecare om ce poartă 
cu demnitate titlul de comunist, de 
cetățean al Republicii Socialiste 
România.

După cum se desprinde cu limpe
zime din documentele de lucru ale 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, ne așteaptă, 
în față, un drum greu și măreț, la 
orizontul căruia distingem zorii co
munismului — steaua polară a tutu
ror eforturilor și aspirațiilor noastre. 
Părticică din marea forță conducă
toare ce acționează pentru apropie
rea acestei ținte, comunistul are da
toria să ofere zi de zi exemple care 
să stimuleze energiile națiunii, să 
determine noi izbînzi, așezate fireso 
șub arcul exigenței comuniste.
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Inaugurarea fabricii de acid sulfuric 
Abu Zaabal - rod al cooperării 

româno-egiptene
„Calde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu pentru 

sprijinul dat industriei chimice din Egipt"
CAIRO 22 (Agerpres). — La Abu Zaabal a avut loc inaugurarea ofi

cială a fabricii de acid sulfuric construită in cadrul cooperării econo
mice romăno-egiptene, pe baza proiectelor, utilajelor fi asistenței teh
nice românești.

La festivitatea inaugurării au luat 
parte Ibrahim Rahman Atallah, 
ministrul industriei si resurselor 
minerale, I. Sharkas. președintele 
Organismului general pentru indus
trializare. Hassan Abdin, președin
tele Comitetului de stat pentru în
grășăminte chimice, dr. Ahmed Fa- 
him. guvernatorul provinciei Kolu- 
beia, numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni egipteni. Au participat, 
de asemenea, muncitori, ingineri si 
tehnicieni români, hrecum și Ion 
Iosefide, ambasadorul țârii noas
tre la Cairo, și membri ai ambasa
dei.

în cuvîntarea rostită. M. A. GallaL 
președintele Consiliului de admi
nistrație al Societății Abu Zaabal 
pentru Îngrășăminte si produse 
chimice, a transmis mulțumiri 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. guver
nului român, pentru livrarea utila
jelor fabricii, pentru sprijinul dat 
industriei chimice din Egipt. El *
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dat o Înaltă apreciere contribuției 
aduse de inginerii, tehnicienii și 
muncitorii români, cu care specia
liștii egipteni au lucrat zi de zi la 
înălțarea obiectivului respectiv.

La rîndul său, ministrul egiptean 
I. Atallah a transmis „calde mul
țumiri României prietene și spe
cialiștilor săi care au lucrat in 
Egipt alături de noi. Fabrica reali
zată în cooperare cu partea româ
nă — a arătat vorbitorul — va con
tribui la lărgirea producției chimice, 
la dezvoltarea agriculturii, la inten
sificarea exporturilor, constituind, 
totodată, un aport la dezvoltarea 
economică generală a Egiptului".

Cu o capacitate anuală de 100 000 
tone add sulfuric și oleum, fabrica 
constituie un obiectiv deosebit in 
dezvoltarea industriei egiptene de 
Îngrășăminte chimice și a celei far
maceutice. Realizată pe baza unui 
contract încheiat cu firma româ
nească ..Industrialexport", fabrica 
va fi completată, in viitor, cu noi 
unități.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI FORȚELOR ARMATE ALE ROMÂNIEI

MOSCOVA 22 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : Ge- 
neral-maior Gh. Dinculescu, atașat 
militar, aero și naval al țării noas
tre in Uniunea Sovietică, a organi
zat o gală de filme. Au participat 
generali, amirali și ofițeri superiori 
sovietici, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori ai Ministerului 
de Externe al U.R.S.S., membri ai 
Conducerii Centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. reprezen
tanți ai Comitetului sovietic al vete
ranilor de război, ziariști.

în alocuțiunea rostită In cadrul 
manifestării, atașatul militar român 
a subliniat semnificația evenimentu
lui aniversat, a înfățișat pe larg 
participarea României cu întregul său 
potențial uman, militar și economic 
la războiul împotriva Germaniei fas
ciste, pînă la victoria finală. Vorbi
torul a evocat frăția de arme româ- 
no-sovietică, prietenia tradițională 
dintre popoarele român și sovietic, 
evidențiind dezvoltarea ascendentă a 
colaborării multilaterale dintre 
România șl U.R.S.S., inclusiv pe plan 
militar.

BAGDAD. — Atașatul militar, aero 
șl naval al tării noastre la Bagdad a 
organizat o gală de filme documen
tare militare șl o expoziție de foto
grafii cu Imagini din activitatea șl 
viața militarilor români.

BEIJING 22 (Agerpres). — Atașa
tul militar, aero și naval al Româ
niei la Beijing, colonel loan Du- 
beșteanu, a organizat o gală de.filme 
și o expoziție de fotografii.

Au participat Wei Guoqing, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, șeful Di
recției generale politice a armatei, 
Wang Shangrong, membru al C.C. al 
P.C.C., locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, comisari politici și ad- 
juncți de comandanți de arme și 
servicii, șefi ai direcțiilor centrale din 
Ministerul Apărării Naționale, Zhang 
Haifeng, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Liu Xlnquan. adjunct 
al șefului Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C.C., atașați mili
tari străini acreditați la, Beijing.

PRAGA 22 (Agerpres). — La mo
numentele eroilor români din locali
tățile Banov, Pustimer și Kromeriz 
au depus coroane de flori reprezen
tanți ai organelor locale cehoslovace 
și atașatul militar și aero în Ceho
slovacia, colonel Voicu Țugurel. Au 
participat conducători ai organelor 
locale, reprezentanți ai unor Între
prinderi, militari, pionieri, numeroși 
oameni ai muncii din localitățile res
pective. Cu prilejul ceremoniilor au 
fost arborate drapelele de stat român 
și cehoslovac și s-au intonat imnu
rile de stat ale celor două țări.

Ambasadorul României primit de 
președintele Republicii Guineea-Bissau

BISSAU 22 (Agerpres). — Luis 
Cabrai, președintele Republicii Gui
neea-Bissau. secretar general adjunct 
al Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). a primit 
pe ambasadorul României în această 
țară, Valeriu Georgescu.

Luis Cabrai a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului

român de noi și mari succese în edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în timpul întrevederii a fost evo
cată cu satisfacție evoluția fructuoasă 
a legăturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări, partide si 
popoare, subliniindu-se dorința co
mună de a se acționa în continuare, 
în spiritul acordurilor convenite cu 
ocazia vizitei la nivel înalt la Bucu
rești, în vederea extinderii cooperă
rii bilaterale dintre cele două țări.

Președintele Indoneziei a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

JAKARTA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Indonezia, gene
ralul Suharto, l-a primit, la 22 octom
brie. pe Virgil Trofin. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, șeful delegației 
economice guvernamentale române 
care efectuează o vizită in Indonezia.

Cu acest prilej, din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu au fost trans
mise președintelui Suharto un mesaj 
de prietenie împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate si fericire, de 
prosperitate pentru poporul indone
zian, precum și dorința de dezvoltare 
a relațiilor de cooperare pe multiple 
planuri.

Mulțumind sincer pentru mesal, 
președintele Suharto a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald mesaj prietenesc, 
multă sănătate și fericire personală, 
iar poporului român — urări de noi 
realizări pe calea dezvoltării patriei 
sale.

în timpul convorbirilor a fost ex
primată dorința comună a celor două 
țări de a căuta noi căi pentru ampli
ficarea relațiilor româno-indoneziene, 
în interesul ambelor popoare.

în aceeași zi au avut loc convorbiri 
cu vicepreședintele Indoneziei. Adam 
Malik, precum și cu miniștrii finanțe
lor și lucrărilor publice. Au fost e- 
xaminate posibilitățile intensificării 
comerțului și cooperării economice 
dintre cele două țări în domenii de 
interes reciproc, corespunzător poten
țialului economiilor lor naționale si 
înțelegerilor ce se vor încheia in 
viitor. S-au discutat și unele măsuri 
care să conducă la dezvoltarea coo
perării intre cele două țări.

La Întrevederi și convorbiri au 
participat Marin Trăistaru. adjunct al 
ministrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, si 
Vasile Chitic, însărcinat cu afaceri 
a i. la Jakarta.

30 DE ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR 

DIPLOMATICE ÎNTRE ROMANIA Șl R.P, GERMANĂ

Întîlnire prietenească la Berlin
BERLIN 22 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 30 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, amba
sadorul tării noastre la Berlin. Gheor- 
ghe Tache, a organizat o întîlnire 
prietenească. Au participat Herbert 
Krolikowski, secretar de stat, prim- 
adjunct. al ministrului afacerilor ex
terne. Gerhard Nitzschke, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Ru
dolf Heinze, vicepreședintele Comisiei 
de stat a planificării, alta persoane 
oficiale.

Ambasadorul român si secretarul de 
stat Herbert Krolikowski au reliefat, 
în alocuțiunile rostite cu acest prilej, 
importanta politică a actului stabilirii 
relațiilor diplomatice, evocînd dezvol
tarea raporturilor de prietenie si co
laborare multilaterală dintre cele 
două partide, popoare si țări. Ei au 
subliniat rolul hotăritor pe care l-au 
avut întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl tovarășul Erich Ho

necker. secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, în adîncireă și extinderea 
cooperării bilaterale, în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1972 și al De
clarației cu privire la adîncirea prie
teniei și dezvoltarea colaborării fră
țești dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană din 
1977.

întîlnire» s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

• ★
BERLIN 22 (Agerpres). — Cu pri

lejul aniversării a trei decenii de la 
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre R. D. Germană si mai multe țări 
socialiste, ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., Oskar Fischer, a 
oferit la Berlin o masă la care au 
participat ambasadorii în R. D. 
Germană al R.P.S. Albania. R.P. Bul
garia. R.S. Cehoslovace. R.P. Chineze. 
R.P. Mongole. R.P. Polone. Republicii 
Socialiste România. U.R.S.S., R.P. 
Ungare si R.S. Vietnam.

Vizita premierului Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze în R. F. G.

BONN 22 (Agerpres). — Hua 
Guofeng, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, aflat în vizită 
oficială în R.F.G., a conferit, luni, la 
Bonn, cu președintele țării-gazdă,

Karl Carstens — informează agenția 
China Nouă.

în aceeași zi, premierul chinez a 
avut o convorbire cu cancelarul fe
deral, Helmut Schmidt.

1GENTIILE DE PRESA
pe scurt

REÎNTOARCEREA ÎN ȚARA A 
LUI LUIS CARLOS PRESTES. Se
cretarul general al C.C. al Parti
dului Comunist Brazilian. Luis 
Carlos Prestes, a revenit in patrie, 
după un îndelungat exil. Într-o de
clarație făcută pe aeroportul inter
national din Rio de Janeiro, ei a 
relevat hotărîrea comuniștilor bra
zilieni de a continua lupta pentru 
democratizarea vieții politice bra
ziliene.

APEL ADRESAT PARTIDELOR 
DEMOCRATICE DIN CHINA. în 
cursul unei alocuțiuni rostite la o 
recepție la care au participat pes
te 2 500 de delegați ai partidelor 
democratice și Federației industria
șilor și oamenilor de afaceri din 
Întreaga Chină, care și-au ținut re
cent congresele, vicepreședintele 
Partidului Comunist Chinez. Deng 

. Xiaoping, a făcut apel la repre
zentanții acestor organizații să 
sprijine eforturile în vederea în
făptuirii celor patru modernizări în 
China.

O „BIBLIOTECA JOHN F. KEN
NEDY" a fost inaugurată la Boston 
de președintele S.U.A.. Jimmy 
Carter, și senatorul Edward Ken
nedy, fratele fostului președinte.

CONFERINȚA DE LA LONDRA ÎN PROBLEMA RHODESIANA. 
Ministrul de externe britanic, lordul Carrington, a prezentat, luni, un 
proiect pentru reglementarea problemelor din perioada de tranziție ce 
urmează să preceadă proclamarea reală a independenței Zimbabwe. Po
trivit acestui document, Marea Britanie ar urma să numească un guverna
tor general in Rhodesia, care să asigure controlul poliției, al forțelor de 
securitate și al activităților de pregătire a alegerilor generale. După pre
zentarea acestui document, la Londra se așteaptă reacția Frontului Pa
triotic Zimbabwe și a regimului minoritar de la Salisbury la propunerile 
britanice.

COOPERARE SPAȚIALA SO- 
VIETO-FRANCEZĂ. In cadrul coo
perării spațiale sovieto-franceze, 
un grup de cercetători și tehnicieni 
ai celor două țări a definit, in ca
drul unei reuniuni de la Ajaccio 
(Corsica), programele comune de 
cercetări in domeniul spațial. Unul 
din subiectele discutate a fost 
participarea unui cosmonaut fran
cez, care ar putea fi o femeie, la 
o misiune spațială prevăzută 
tru anul 1982.

O CONFERINȚA A COMUNIȘTI
LOR ȘI SOCIALIȘTILOR BEL
GIENI consacrată problemelor 
dezarmării a avut loc in orașul 
Charleroi. Participantii s-au pro
nunțat cu hotărire pentru încetarea 
imediată a cursei Înarmărilor, sti
mulată de complexele 
dustriale ale statelor

militar-in- 
lmperialiste.
MONDIALE

pen-

IU-
Bel-

CONVORBIRI ECONOMICE 
GOSLAVO-AMERICANE. La 
grad au început convorbiri între re
prezentanți ai organismelor econo
mice iugoslave și ai unui număr 
de 18 companii americane, pentru 
a studia posibilitatea unor investi
ții comune Si a altor forme de 
colaborare intre cele două țări.

FORȚELOR ANTIDICTATORIALE 
săptăminalulul mexican ..Oposlcion",

PERSPECTIVELE __________
PRIVIND PRODUCȚIA DE CĂR
BUNE s-au îmbunătățit in mod 
considerabil, afirmă Banca Mon
dială intr-un raport care subliniază 
că producția mondială de cărbune 
va crește intr-un ritm anual de 
aproximativ 4,2 la sută în decursul 
viitorului deceniu. Raportul, preci
zează că rezervele mondiale de căr
bune, exploatabile cu actuala teh
nologie și la preturile curente, sint 
aproape de cinci ori mai mari 
decit rezervele de petrol cunoscute.

PROGRAM DE UNIFICARE A
DIN HAITI. într-un interviu acordat ___________________ ... ._______ .

' secretarul general al Partidului Unit al Comuniștilor Haitieni, Rene Theo
dore, a declarat că, în pofida represiunii dezlănțuite de regimul dictatorial 
al lui Jean-Claude Duvalier, partidul și-a întărit activitatea politică, de
venind principala forță de opoziție din Haiti. El a arătat că partidul 
comunist a propus un program de unificare a tuturor forțelor antidictato- 
riale și antiimperialiste din Haiti, în scopul intensificării luptei Împotriva 
regimului duvalierist

AMNISTIE. în cadrul Anului in
ternațional al copilului, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
decretat o amnistie care prevede, 
între altele, eliberarea minorilor in 
vîrstă de pînă la 16 ani. care nu 
sînt recidiviști. indiferent de ter
menul condamnării ; tinerilor în 
vîrstă de 16—18 ani condamnați pe 
o perioadă pînă la un an ; femei
lor cu copii în vîrstă de pînă la 
7 ani și femeilor însărcinate, Indife
rent de durata condamnării.

SENATORII AMERICANI SPRI
JINĂ DENUNȚAREA TRATATU
LUI CU TAIWANUL. Senatorul 
Robert Byrd a declarat la o confe
rință de presă că, după părerea sa, 
majoritatea membrilor Senatului 
sprijină hotărîrea președintelui 
Carter privind denunțarea tratatu
lui de apărare mutuală cu Taiwa- 
nul. *

FILM DEDICAT ROMÂNIEI LA 
TELEVIZIUNEA IUGOSLAVA. Re
țeaua de televiziune din R. S. F. Iu
goslavia a transmis, pe unul din 
programele sale, in ciclul „Para
lele", documentarul „România ieri, 
azi, miine". Realizat de o echipă 
mixtă a televiziunii din Saraievo și 
Novi Sad, filmul — care durează 
50 minute — a prezentat imaginea 
vie a marilor transformări înnoi
toare intervenite in anii socialis
mului. .

PENTRU TRANSFORMAREA O- 
CEANULUI INDIAN ÎNTR-O 
ZONA A PĂCII. La Auckland au 
luat sfîrsit lucrările celei de-a V-a 
Conferințe naționale a Partidf ui 
Socialist al Unității din Noua Zee- 
landă. Participantii s-au pronunțat 
pentru transformarea Oceanului ■ 
dian intr-o zonă a păcii. într-o r 
rie de documente adoptate de c-^ «L 
ferință, delegații s-au pronunțai 5 
pentru înlăturarea tuturor bazelor 
militare străine din Noua Zeelandă.

„MODJAHED", orga- 
„Modjahediene-Khalq" 
progresiști), și ziarul 
editat de intelectuali 

trei 
să

ZIARUL 
nul mișcării 
(Musulmani 
„Tamouz",
evrei iranieni, precum și alte 
publicații au fost autorizate 
reapară in Iran.

NOI ACTE DE VIOLENȚA ÎN TURCIA. Consiliul Național al Securității 
din Turcia a hotârit, luni, sâ recomande parlamentului o nouâ prelungire 
pentru o perioada de douâ luni a legii marțiale în 19 din cele 67 de pro
vincii ale țârii. Aceasta hotdrîre intervine in condițiile intensificării acte
lor de violență. Astfel, numai în cele 48 de ore anterioare sesiunii au 
fost înregistrate șase asasinate politice, Iar mai multe persoane au fost 
rânite. în ultimele 22 de luni au fost asasinate aproximativ 2 200 de 
persoane. l

„Zilele tehnicii românești 
în HP. Polonă"

VARȘOVIA 22 (Agerpres), — La 
Varșovia s-au deschis, luni, la Mu
zeul tehnicii din Palatul științei și 
culturii, „Zilele tehriicii românești în 
R.P. Polonă", manifestare organizată 
de Camera de Comerț și Industrie a 
României, în colaborare cu Centrul 
pentru progres tehnic din Polonia.

La inaugurare au luat parte Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Aleksander Kopec, 
ministru] industriei construcțiilor 
de mașini al țării-gazdă. alte-per
soane oficiale și specialiști din cele 
două țări.

în cursul manifestării, specialiștii 
români vor prezenta comunicări pri
vind nivelul atins de principalele 
ramuri și subramuri ale industriei 
constructoare de mașini a tării noas- 

I tre.

Lucrările Consiliului Național al P. C. Francez
PARIS 22 (Agerpres). — Au luat 

sfîrsit lucrările Consiliului National 
al Partidului Comunist Francez — 
larg organ consultativ alcătuit din 
membrii C.C., secretarii federațiilor 
departamentale, parlamentari comu
niști, secretari ai organizațiilor de 
partid din cele mai mari întreprin
deri.

Lutnd cuvfntul. secretarul general 
al P.C.F., Georges Marchais, a subli
niat că comuniștii se situează neabă
tut pe o poziție de apărare a intere
selor oamenilor muncii si sprijină 
lupta acestora. P.C.F., a spus el. tre
buie să-și întărească și mai mult po
zițiile in intreprinderi.

lisabona: Miting electoral al P.C. Portughez
LISABONA 22 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc un miting elec
toral. in cadrul căruia au fost pre
zentat! candidați! Partidului Comu
nist Portughez Jn circumscripția Li
sabona la viitoarele alegeri parla
mentare intercalate. precum și pen
tru alegerile municipale. După cum 
se știe, partidul comunist va parti
cipa la alegeri alături de Mișcarea 
Democratică Portugheză, in cadrul 
alianței „Povo Unido".

Luind cuvintul la miting, secretarul 
general al P.C. Portughez. Alvaro 
Cunhal. a relevat că numai un vot 
masiv in favoarea candidatilor alian
ței „Povo Unido" poate duce la for
marea unui guvern cu adevărat de
mocratic, la care — după cum o con
firmă Întreaga evoluție a evenimen
telor de după revoluția de la 25 apri
lie — trebuie să participe si comu
niștii.

ORIENTUL MIJLOCIU
• După demisia ministrului de

biri siriano-iordaniene
•xteme al Israelului • Convor-

Ministrul afacerilor extern*  al 
Israelului, Moshe Dayan, și-a pre
zentat demisia în cursul reuniunii de 
duminică a cabinetului. Potrivit 
agențiilor internaționale de presă, 
decizia are la bază dezacordul din
tre ministrul de externe și ceilalți 
membri ai guvernului în problema 
negocierilor privind autonomia pa
lestinienilor. în scrisoarea de demi
sie. Dayan reamintește, de aseme
nea, că s-a opus mai multor decizii 
ale guvernului referitoare la politic» 
de implantare în Cisiordania.

Boutros Ghali, ministru de stat 
egiptean la Ministerul de Externe, 
a apreciat că demisia lui Moshe 
Dayan., este „o dovadă că politica 
privind Înființarea unor noi așezări 
israeliene in teritoriile arabe ocu-

pate șl autorizația pentru achizițio
narea de terenuri în Cisiordania con
stituie un obstacol in calea păcii". 
B. Ghali a adăugat că demisia mi
nistrului israelian de externe este o 
mărturie a existenței chiar în inte
riorul Israelului a unei opoziții față 
de această politică de implantări.

Rezidenții arabi din Cisiordania și 
din Ierusalim au primit q mult 
regret" și cu „o vie pr<?_ are" 
anunțarea demisiei ministrului i.^rae- 
lian al afacerilor externe — anunță 
corespondenții agenției France Presse. 
„Era singurul interlocutor israelian 
cu care se putea vorbi", „este o pier
dere mare pentru noi", „era singu
rul • creier fecund din guvernul 
israelian", acestea au fost reacțiile 
culese imediat de corespondenți 
după aflarea știrii cu privire la 
demisie.

i

(dztv actualitatea politic A

Se adîncește criza regimului de la Seul Semnificațiile unor „pronunciamientos"
Evenimentele din Coreea de Sud — 

marcate puternic în ultimele zile de 
ample demonstrații și alte acțiuni de 
protest în marile orașe ale țării, cu 
participarea a mii și mii de studenți 
și a altor categorii ale populației — au 
readus in atenția opiniei publice gra
vele contradicții care subminează re
gimul de la Seul. „Tensiunea și con
fruntarea dintre guvern și opoziție — 
transmite corespondentul din Tokio 
al ziarului „Neue Ziircher Zeitung"
— s-au intensificat enorm in ultimele 
■luni".

Starea de nemulțumire, care tinde 
aă se generalizeze, constituie reacția 
firească a majorității populației la 
înrăutățirea continuă a condițiilor 
gale de viață. Inflația, socotită drept 
„cea mai gravă problemă economică 
a țării", a atins în 1978 a cotă de 41) 
Ia sută și toate indiciile confirmă 
tendințe spre niveluri și mai ridicate
— ceea ce anulează practic orice 
perspectivă de îmbunătățire a veni
turilor populației. Salariații au pro
gram săptăminal de lucru de 50—60 
ore. Durata serviciului miljtar este 
de 30 de luni. Fenomenele de corup
ție și speculă sint tot mai larg răs- 
pîndite.

Creșterea economică, favorizată de 
exploatarea mîinii ieftine de lucru, 
de ajutorul financiar străin, nu a 
adus nici o modificare vizibilă în sta
rea materială a maselor. Proporțiile 
inflației, sporirea datoriei externe și 
a deficitului balanței de plăti si celei 
comerciale acționează ca factori pu
ternici de frînare a dezvoltării eco
nomice. Așa, de pildă, ca urmare a 
Inflației galopante, investițiile pentru 
opt proiecte prezentate ca importan
te au fost stopate. . , .în aceste condiții, opoziția față de 
regimul de la Seul a dobîndit în 
ultimele luni forme tot mai organi
zate. în luna august, sute de texti- 
liste, baricadate in sediul central al 
Partidului de opoziție Nou Democra
tic, au demonstrat împotriva închi
derii întreprinderii în care lucrau și 
a perspectivei de a deveni șomere. 
Poliția s-a năpustit asupra sediului 
P.N.D. și le-a împrăștiat cu bruta
litate pe demonstrante. O muncitoare 
a fost ucisă, membri ai P.N.D. și re
prezentanți ai presei au fost maltra

tați. Opoziția a cerut pedepsirea vi- 
novaților și a încercat să publice o 
„Carte albă" a incidentelor, dar ti
părirea el a fost oprită de oficiali
tăți.

O campanie de o virulență similară 
a fost declanșată împotriva cercu
rilor clericale, acuzate de regimul de 
la Seul de „colaborare cu comunis
mul". Este în curs o anchetă oficială, 
menită să „clarifice" dacă aceste 
cercuri ,jiu urmăresc să infiltreze in 
rindul sindicatelor elemente străine", 
de natură să tulbure „pacea socială". 
Nu demult a inceput procesul a 
șase membri ai Academiei protestan
te. arestați în luna aprilie, sub Învi
nuirea „de a simpatiza cu Nordul". 
Cei șase acuzați au declarat, la înce
perea procesului, că au fost torturați 
în închisoare pentru a fi siliți să-și 
recunoască vinovăția.

După cum s-a anunțat, zilele trecu
te liderul principalei formații a opo
ziției, Partidul Nou Democratic, Kim 
Yong Sam, a fost expulzat din Adu
narea Națională sub acuzația de „ac
tivitate anticonstituțională și antina
țională", pretext sub care acesta 
poate fi oricînd aruncat în închisoare. 
„Această decizie — scrie ziarul „Le 
Monde" — a fost adoptată după o 
parodie de consultări cu deputății. In 
trei minute, afacerea a fost tranșată 
și ședința parlamentului suspendată".

înăsprirea măsurilor împotriva 
opoziției politice și religioase ' — 
constata la rîndul său „Neue Ziircher 
Zeitung", citat mai sus — reflectă 
teama regimului din Coreea de Sud 
că aceasta s-ar putea contopi cu 
nemulțumirea populației provocată 
de situația economică, transformin' 
du-se intr-un factor exploziv".

Motivul imediat al răfuielii cu Kim 
Yong Sam l-a constituit un interviu 
acordat ziarului „New York Times", 
In care acesta menționa că Washing
tonul nu ar trebui să rămlnă indife
rent față de intensificarea măsurilor 
opresive ale regimului de la Seul 
care blochează desfășurarea unei 
vieți politice democratice. în aceste 
împrejurări, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a precizat într-un comuni
cat că „expulzarea liderului P.N.D. 
din parlament este o măsură incom

patibilă cu principiile unei guvernări 
democratice".

Observatorii politici amintesc cft 
liderul P.N.D. s-a situat printre pri
mele personalități din Coreea de Sud 
care au venit in întîmpinarea iniția
tivelor R.P.D. Coreene privind înce
perea de consultări și negocieri largi 
între partidele și organizațiile poli
tice din Nordul și Sudul Coreei pen
tru reglementarea pașnică a proble
mei reunificării naționale.

Demascind tentativele lui Pak 
Cijan Hi și ale acolitilor săi de a mo
tiva acțiunile represive din Coreea 
de Sud prin invocarea pretinsei ..pri
mejdii de invazie din Nord", Frontul 
Democratic pentru Reunificarea Co
reei a condamnat ferm. într-o decla
rație adoptată la reuniunea sa lărgită 
de urgență, care a avut . loc la 
Phenian, reprimarea singeroasâ a 
populației sud-coreene, relevînd că 
aceasta constituie o sfidare a aspira
țiilor spre libertate și democrație, o 
încălcare flagrantă a drepturilor 
omului. Protestele populației sud- 
coreene sînt rezultatul inevitabil al 
regimului de dictatură, care, sprijinit 
de forțe străine, urmărește scopuri 
războinice, permanentizind scindarea 
țării, opunîndu-se păcii și reunifică
rii pașnice — se arată, pe bună drep
tate, în declarație. Tot la Phenian a 
avut loc un mare miting, ai cărui 
participant! au condamnat cu toată 
vigoarea represiunile regimului de la 
Seul.

Ultimele evoluții de pe scena po
litică și economică sud-coreeană, pu- 
nind în evidență șubrezenia tot mai 
accentuată a regimului antipopular 
al lui Pak Cijan Hi, vin să ateste, 
o dată în plus, că singura modalitate 
de soluționare a problemelor din 
această 1 parte a Coreei o con
stituie acceptarea propunerilor con
structive ale R.P.D. Coreene, crea
rea condițiilor, inclusiv prin retrage
rea trupelor străine, pentru ca. prin 
eforturi unite, coreenii, din Nord și 
din Sud, să poată pune capăt dez
membrării artificiale a țării, să poată 
realiza marele obiectiv național al 
unei Corei unite, libere și prospere, 
deplin stăpînă pe destinele sale.

Petre STANCESCU

în ultimele citeva săptămînl, trei 
țări latino-americane au cunoscut 
momente de tensiune politică. RE
PUBLICA DOMINICANĂ (la 26 sep
tembrie) și BOLIVIA (la 12 octom
brie) au fost teatrul unor încercări 
de „pronunciamiento" (termen folo
sit în America Latină pentru denu
mirea intervențiilor armatei in viata 
politică) care au eșuat, în timp ce în 
SALVADOR regimul existent a fost 
răsturnat in urma unei acțiuni a mi
litarilor. care, declanșată la 15 oc
tombrie, a determinat o situație 
nouă, cu evoluții încă în curs de 
cristalizare. Avînd ca numitor comun 
faptul că toate s-au desfășurat pe 
fondul unor puternice' frămîntări 
economico-sociale. aceste evoluții se 
înscriu, fără indoială, în coordonate
le unor particularități și condiții spe
cifice fiecărei țări luate în parte.

In Bolivia și Republica Dominica
nă, tentativele de lovitură de stat au 
exprimat împotrivirea grupărilor de 
dreapta și de extrema dreaptă la 
afirmarea unor schimbări în struc
turile politice ale acestor țări. După 
cum se știe. în prima din aceste țări
— Bolivia — alegerile de la 1 iulie 
1979 au constituit debutul unor schim
bări in exercitarea puterii, după o 
lungă perioadă de guvernare milita
ră, în care au predominat orientări 
dezaprobate de majoritatea formațiu
nilor politice, precum și de persona
lități din conducerea armatei. Forțele 
de dreapta din armată, avînd afinități 
cu cercuri politice ostile unui ase
menea reviriment, au recurs la o se
rie de obstrucții și înainte de rebe
liunea de la 12 octombrie.

în Republica Dominicană, tentativa 
de lovitură de stat — la care au 
participat generali In retragere și 
ofițeri superiori din serviciul activ
— a urmărit, de asemenea blocarea 
transformărilor politice intervenite 
după alegerile din' anul trecut, care 
l-au adus in fruntea statului pe can
didatul Partidului Revoluționar Do
minican, Antonio Guzman. La pre
luarea funcției de șef al statului, 
acesta declara că își propune ca 
obiectiv „restabilirea Încrederii in 
instituțiile guvernamentale", grav 
afectate in perioada dictaturii sînge- 
roase a clanului Trujillo și. ulterior, 

în anii regimului conservator al lui 
Balaguer. In acest sens, a fost adop
tată legea generală a amnistiei, pe 
baza căreia au fost eliberați toți de- 
ținuții politici, fiind de asemenea 
anulate măsurile care interziceau ac
tivitatea partidului comunist. Aceas
tă liberalizare a cadrului politic na
țional, însoțită de .unele acțiuni Îm
potriva corupției, care, după cum re
levă presa, in timpul lui Bala- 
guer luase proporții inspălmîntătoa- 
re, a constituit principalul motiv 
al contraofensivei reacționare, lovi
tura de stat eșuată urmărind 
readucerea la putere a lui Balaguer.

Nereușita celor două tentative de 
„pronunciamientos" ale dreptei scoate 
în evidentă capacitatea de ripostă a 
maselor populare, a forțelor politice 
angajate în confruntarea cu reactiu- 
nea. Greva politică și amplele mani
festații organizate de Centrala Oa
menilor Muncii din Bolivia și de 
Federația minerilor, pentru Înfiera
rea loviturii și în apărarea demo
crației. au contribuit în măsură ho- 
tărîtoare la anihilarea puciului.

Semnificativ este si faptul că în- 
fringerea acestor tentative reacționare 
s-a realizat cu concursul conduce
rilor militare din cele două țări, ceea 
ce pune în evidentă mutațiile petre
cute în ultimii ani și în rîndurile 
forțelor armate din mai multe state 
latino-americane, sub presiunea acu
telor probleme economice si sociale.

Eșecul celor două încercări de 
„pronunciamientos" dobindeșțe im
portante semnificații și in cadrul mai 
general al evoluțiilor latino-ameri
cane. Este vorba de faptul că deiu- 
carea planurilor cercurilor ultracon- 
servatoare permite continuitatea pro
ceselor de înnoire a vieții politice, 
initiate într-un șir de țări ale con
tinentului. in special în zona Ame
rică Centrale, Reorientările politice 
din Republica Dominicană, pe care 
acțiunea dreptei nu le-a putut de
via. confirmă că. în această zonă, 
au loc eroziuni tot mai profunde ale 
dictaturilor ..traditionale". Mărturia 
cea mai elocventă a schimbărilor 
din regiune a constituit-o. in pri
mul rind, înlăturarea dictaturii so- 
moziste din Nicaragua. Fără îndoia

lă, reevaluările politice din Republi
ca Dominicană se înscriu ca o con
secință directă și nemijlocită a lar
gului proces de efervescență generat 
de evenimentele revoluționare din 
această tară asupra intregii Americi 
Centrale.

în acest context al schimbărilor 
din zonă a avut loc activizarea — 
prin ricoșeu — a forțelor reacționare, 
ilustrată, de pildă, de recrudescenta 
acțiunilor dreptei in Salvador, scena 
politică a tării fiind răvășită. în ul
timele luni, după cum se știe, de nu
meroase acte de violentă. Acestea 
sînt împrejurările iii care s-a produs 
lovitura de stat. Reacțiile diferitelor 
sectoare ale vieții politice în fața de
clarațiilor de intenții ale juntei de 
guvernămînt — anuntind amnistie 
generală pentru detinutii politici, 
promițînd transformări în viața eco
nomică și socială — sînt diferențiate. 
Partidul Comunist s-a declarat de a- 
cord cu asemenea obiective, condițio- 
nînd însă poziția sa față de juntă de 
aplicarea întocmai a hdtărîrilor enun
țate. în același spirit s-au pronunțat 
și Partidul Democrat Creștin, îm
preună cu alte formațiuni politice re- 
prezentînd — potrivit observatorilor 
— opoziția moderată din Salvador. 
Alte forțe de opoziție s-au declarat 
împotriva juntei, fiind angajate in 
continuare in acțiuni insurecționale.

Momentele de Încordare politică 
din Bolivia. Republica Dominicană 
și Salvador reliefează complexitatea 
și varietatea căilor si formelor prin 
care se manifestă pe continentul la- 
tino-american confruntarea dintre 
tendințele care se pronunță pentru 
înnoiri politice și economico-sociale 
si tendințele care se împotrivesc cu 
înverșunare acestor evoluții. Deiuca- 
rea loviturilor de stat din Bolivia și 
Republica Dominicană, inspirate de 
forte reacționare, pune in lumină 
înfrîngeri semnificative ale contra
ofensivei de dreapta. Cînd se va 
desluși mai bine direcția evenimen
telor din Salvador. se vor putea, 
fără îndoială, formula noi aprecieri 
în legătură cu dinamica acestui 
proces.

Eugen POP

Citeva zeci da mii de israellenl au 
participat simbătă seara la Tel Aviv 
la o manifestație organizată de miș
carea „Pacea acum", pentru a pro
testa împotriva implantării de așe
zări evreiești în Cisiordania și a re
chiziționării de terenuri arabe. Ma- 
nifestanții s-au pronunțat pentru ne
gocieri cu palestinienii.

DAMASC 22 (Agerpres). — La 
Damasc au luat sfîrsit convorbirile 
dintre președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad, și regele Hussein al Iordaniei, 
care a efectuat o scurtă vizită în 
capitala siriană. Cei doi șefi de stat 
— relatează agenția iordaniană de 
presă J.N.A. — au examinat situația 
din lumea arabă. In lumina ultime
lor evenimente, evoluțiile din Orien
tul Mijlociu. Părțile au discutat, de 
asemenea, in legătură cu - adoptarea 
unei poziții comune la viitoarea in- 
tilnire arabă la nivel Înalt

TUNIS 22 (Agerpres). — Guvernul 
Tunisiei a acceptat să găzduiască lu
crările reuniunii la nivel Înalt a Ligii 
Arabe, programată pentru 20 noiem
brie — a anunțat presei secretarul 
general adjunct al ligii, Assad Al- 
Assad, relatează agenția irakiană de 
știri.

„Zilele turismului 
balcanic"

ISTANBUL. Intre 19 și 22 oc
tombrie, la Istanbul au avut loc 
„Zilele turismului balcanic", ma
nifestare organizată in cadrul 
Anului turismului balcanic 1979. 
Manifestările au subliniat con
tribuția importantă pe care o 
poate aduce turismul la promo
varea înțelegerii intre popoarele 
din Balcani, la transformarea 
acestei regtuni intr-o zonă a pi
cii și bunei vecinătăți, a încre
derii și colaborării in interesul 
securității in Europa și in în
treaga lume.

Tot in aceste zile s-au desfă
șurat la Istanbul lucrările Con
ferinței organismelor oficiale de 
turism din țările balcanice, in 
cadrul căreia au fost convenite 
noi acțiuni comune pentru in
tensificarea schimburilor reci
proce de turism și mai buna cu
noaștere a zonei turistice balca
nice in celelalte țări din Europa 
și de pe alte continente. (Mihai 
lonescu).


