
La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, 
tovarășul losip Broz Tito va face o vizită oficială 

de prietenie io tara noastră
rășul Ioslp Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, va efectua

o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră, la începutul lunii noiem
brie a.c.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Ambasadorul Jamaicăi, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Să intlmpinăm 

Congresul al Xll-lea 
al partidului 

oi sarcinile de plan 
îndeplinite exemplar!

PRIN EFORTURILE COMUNE ALE CONSTRUCTORILOR,

FURNIZORILOR DE UTILAJE SI BENEFICIARILOR
9 -

fiecare obiectiv de investiții-
- * J

cit mai repede in funcțiune!
Bătălia pentru înfăptuirea obiecti

velor economice ale acestui an hotâ- 
ritor al cincinalului a intrat acum, 
cind ne aflăm in ultimul trimestru 
al anului, într-o fază decisivă, 
succesul general depinzind — intr-o 
mare măsură — de realizarea inte
grală a prevederilor planului de in
vestiții, și in primul rînd de intro
ducerea rapidă in circuitul productiv 
al economiei naționale a tuturor noi
lor obiective, capacități și instalații 
prevăzute. Societatea noastră este in
teresată in cel mai inalt grad ca 
fiecare capacitate productivă să intre 
in funcțiune la termenul prevăzut si 
chiar mai devreme, pentru ca efortul 
său susținut in domeniul investițiilor 
să dea cit mai repede rezultatele 
scontate pe planul dezvoltării econo
miei naționale, al creșterii venitului 
national — suportul solid si trainic 
al ridicării continue a bunăstării în
tregului popor.

Faptele de muncă de pe numeroase 
șantiere ilustrează tenacitatea, abne
gația ș) spiritul de răspundere cu 
caro muncesc constructorii și men
torii pentru a întimpina Congresul 
al Xll-lea al partidului cu realizări 
de seamă in îndeplinirea planului de 
investiții pe acest an. S-au făcut 
cunoscute, în ultimele zile, angaja
mentele asumate de constructorii de 
pe unele șantiere de a scurta durata 
de execuție a lucrărilor și a devansa 
termenele de intrare în producție a 
unor obiective si capacități de pro
ducție. Ne referim, bunăoară, la 
constructorii de pe șantierul între
prinderii de panouri electropneuma- 
tJ'—r.din Bacău, care, în cinstea Con- 
& osului partidului, au hotărit să 
devarfceze cu opt luni termenul de 
punere în funcțiune a acestui obiec
tiv. Sau la constructorii de pe șantie
rul Combinatului siderurgic Galați, 
care acționează cu forte sporite pen
tru terminarea cu o lună mai de
vreme a oțelăriei nr. 3. De aseme
nea, pe platforma petrochimică de la 
Midia-Năvodari, colectivul șantieru
lui pregătește, cu exigentă si răspun
dere. o nouă serie de premiere pro
ductive.

Ținind seama de volumul si com
plexitatea lucrărilor care mai tre
buie realizate, de numărul mare al 
obiectivelor și capacităților de pro
ducție care urmează să fie date în 
funcțiune' pînă la sfîrșitul anului, 
dintre care unele sînt restante, este 
clar că fiecare zi din perioada pre
mergătoare Congresului al Xll-lea al 
partidului are o valoare inestimabilă. 
Tocmai de aceea eforturile construc
torilor și mentorilor., ale celorlalți 
factori cu răspunderi în realizarea 
investițiilor trebuie concentrate într-o 
unică direcție de acțiune : accelerarea 
ritmului de construcții si montaj, re
cuperarea grabnică a , restantelor pe 
șantierele unde lucrările sint întîr- 
ziate, asigurarea tuturor condițiilor 
pentru intrarea în producție a tuturor 
obiectivelor planificate în acest an.

Este momentul cel mai favorabil 
unei masive mobilizări și concentrări 
de forțe, îndreptate cu prioritate la 
obiectivele cu scadentă apropiată și 
la care utilajele tehnologice, celelalte 
condiții materiale cerute de intrarea 
în funcțiune sînt asigurate. Evitîn- 
du-se dispersarea forțelor, pe aceste 
șantiere se cer luate măsuri energice 
și judicioase de organizare temeinică 
a activității, pentru a se lucra neîn
trerupt, ziua și noaptea, urmărin- 
du-se cu strictețe, pe ore chiar, ter
minarea și predarea fiecărei lucrări 
prevăzute, asigurarea fronturilor de 
montaj și finalizarea în bune condiții 
a noilor capacități. Deși această sar
cină este valabilă pentru un număr 
apreciabil de șantiere, facem o re
marcă specială pentru cele ale în
treprinderii metalurgice din Beclean, 
Fabricii de cimerjt și var din Med^l. 
dia, Combinatului petrochimic îe- 
leajen, instalației de materiale foto- 
sensibile din Tirgu Mureș, platformei 
industriale Bistrița, intrate într-o 
etapă hotăritoare pentru punerea lob 
grabnică in funcțiune.

CONSTRUCTORII ȘI MONTORII 
au datoria să-și pună în valoare tot 
ceea ce au mai bun ca putere de 
muncă și creație, să găsească, soluții 
pentru buna organizare a lucrărilor 
și realizarea lor în ritm susținut, să 
dovedească spirit sporit de răspun
dere pentru folosirea cu randament 
deplin a timpului de lucru și a uti
lajelor de execuție, exigentă pentru 
calitatea ireproșabilă a fiecărei lu
crări realizate. Deoarece pe unele 
șantiere, în primul rînd din indus
tria construcțiilor de mașini, nivelul 
stocului de utilaje tehnologice se 
menține încă ridicat, constructorii au 
obligația de a crea grabnic fronturile
(Continuare în pag. a V-a)

ÎNTREAGA recoltă 
SĂ FIE GRABNIC 
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Transportul 
porumbului - 

cu toată viteza!
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Am ales ca titlu acest 
frumos adagiu heraditiăn 
pentru că. în ceea ce ne 
privește pe noi, ca popor, 
bolta ne-a fost luminată, 
din cele mai vechi timpuri, 
și de un fabulos soare al 
spiritului. Privind in urmă, 
la vastele orizonturi ale 
culturii carpatine — de la 
întîiele incizii ceramice, 
pînă la porțile înflorate de 
lemn, de la cavalerii danu- 
bieni pînă la policandrele 
Bucovinei, de la îngândura
tul Hamangiei pînă la si
lueta monumentală a bala
delor noastre străvechi — 
putem mulțumi înaintași
lor. cu deplină venerație, 
pentru moștenirea pe care, 
trăind vitrege vremuri, 
ne-au putut-o lăsa. Am 
fost, așa după cum se cu
noaște. cel mai îndepărtat 
și mai vitregit vlăstar din 
nobila spiță a Romei. Am 
fost însă și cel mai eroic, 
iar asta nu o decretăm noi. 
ci tot filele de sepia ale is
toriei. Si n-o spun numai 
ele. ci o recunosc cu admi
rație și alții, mari persona
lități ale timpului lor. Iată, 
bunăoară, ce scria un Jules 
Michelet in anul 1854, un 
text care comprimă în 
citeva cuvinte pline de 
dragoste o serie de mari 
adevăruri ale existentei 
și culturii românești : „Te
melia acestei rezisten
te... e. un principiu viu : iu
birea înverșunată a trecutu

lui. calda legătură cu a- 
ceastă nefericită patrie,, 
care e cu atit mai iubită cu 
cît e mai nenorocită. Ro
mânul nu o părăsește nici
odată. pentru totdeauna. El 
păstrează intact tot ceea 
ce i-a rămas de la stră
buni : îmbrăcăminte, obi
ceiuri, limbă și. mai cu

ORDIN DE ZI 
al Comandantului suprem al Forțelor 
armate ale Republicii Socialiste România

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali, 
La 25 octombrie, întregul nostru popor sărbătorește Ziua Armatei 

Republicii Socialiste România.
Anul acesta, tradiționala sărbătoare a armatei are loc în condițiile 

împlinirii a 35 de ani de Ia începerea victorioasă a revoluției de eliberare 
socială și națională, în care, alături de forțele revoluționare, democratice, 
antifasciste, sub conducerea Partidului Comunist Român, armata a adus 
o contribuție deosebit de importantă. Totodată, sărbătorim Ziua armatei 
în preajma unui eveniment de însemnătate istorică — tinerea celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului, care va stabili căile și mijloacele continuării 
înfăptuirii Programului partidului de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.

în această zi aducem un vibrant omagiu eroismului și spiritului de 
sacrificiu dovedite de ostașii și ofițerii armatei române în lupta pentru 
triumful insurecției din august 1944, precum și în războiul antifascist, in 
bătăliile duse umăr la umăr cu militarii glorioasei armate sovietice, pen
tru eliberarea părții de nord-vest a tării de sub ocupația trupelor 
hitleristo-hortiste. precum și a teritoriului Ungariei. Cehoslovaciei și a 
unei părți din teritoriul Austriei, pină la dobîndirea victoriei totale asupra 
Germaniei naziste.

Ducind mai departe și îmbogățind moștenirea eroică lăsată de înainta
șii, care, de-a lungul timpului, n-au precupețit nici o jertfă pentru liber
tatea și neatîrnarea patriei, fidelă năzuințelor și intereselor vitale ale 
poporului, armata României socialiste, făurită, educată si condusă de 
partid, și-a îndeplinit si își îndeplinește cu cinste datoria, stă neclintit 
de strajă muncii pașnice, creatoare a poporului, cuceririlor sale revoluțio
nare, independentei, suveranității si integrității teritoriale a României 
socialiste.

Partidul. întregul popor dau o înaltă apreciere activității neobosite, 
pline de abnegație a militarilor forțelor noastre armate, consacrată înfăp
tuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și statului, 
pentru perfecționarea continuă a pregătirii lor de luptă și politică, pentru 
sporirea contribuției lor active la dezvoltarea economico-socială a patriei 
— în industrie, în construcții, pe marile șantiere. în agricultură —, la 
măreața operă de construcție a socialismului pe pămîntul României. Trup 
din trupul poporului. înaltă școală de educație patriotică, revoluționară a 
tineretului, armata se bucură de grija și atentia neslăbită a partidului, 
care se preocupă permanent de înzestrarea sa cu tehnica de luptă nece
sară, de înalta sa pregătire militară și politică, de creșterea forței sale 
de luptă. Alături de tortele armate, cinstim gărzile patriotice, detașamen
tele de pregătire militară a tineretului, celelalte elemente( ale sistemului 
national de apărare, care acționează in deplină unitate în spiritul concep
ției partidului nostru privind apărarea patriei, cauza supremă a întregii 
noastre națiuni.

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali. 
La cea de-a 35-a aniversare a Zilei armatei vă adresez cele mai calde 

felicitări pentru rezultatele obținute, pentru întărirea puterii combative 
a unităților și marllot unități, pentru îndeplinirea misiunilor si sarcinilor 
încredințate de partid si popor.
. Faceți totul pentru g fi permanent la înălțimea faptelor nemuritoare 
înscrise de înaintași in marea cartea istoriei națiunii . noastre, urmați 
neabătut pilda activității revoluționare a clasei muncitoare, a partidului 
comunist, nu precupețiți nimic pentru dezvoltarea liberă și independentă 
a României socialiste !

Mindri de prezentul socialist si viitorul comunist al patriei, puneți în 
activitatea de zi cu zi întreaga forță a virtuților ostășești, a conștiinței 
de membri ai unei societăți libere, demne, ai unei țări care se bucură de 
un înalt prestigiu international, de prețuirea popoarelor, acționați cu 
dăruire și răspundere revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce vă revin, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al 
Xll-lea al partidului, pentru formarea voastră ca apărători de nădejde 
ai strălucitelor cuceriri ale poporului, ca făuritori devotați ai socialismului 
și comunismului pe pămintul românesc !

Vă urez sănătate și fericire, succese tot mai mari în slujirea cu onoare 
și credință, sub drapelele tricolore, a patriei, poporului și partidului, a 
cauzei socialismului și păcii !

NICOLAE CEAUȘESCU
Comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România 
-------------------------- ) --------------------------

Cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Gura Ocniței, Co- 
mișani și Dragomirești — Dîmbovița au livrat ieri ultimele cantitâți de 

porumb contractate cu statul

tru noi. care venim dintr-o 
istorie plină de vicisitudini 
de-a lungul căreia poftele 
celor mari nu ne-au ocolit, 
esențial este să recuperăm 
rapid și,bine ceea.ce ingra
titudinea istoriei, a vremu
rilor a tinut pe loc. provo- 
cind fenomene de întîrzie- 
re în diferite domenii. Si-

toasă. Or. aceasta era încă 
departe de a prinde viată. 
Iată, spre exemplificare, un 
text emotionant. pe care 
am avut șansa de. a-1 găsi 
într-un almanah tipărit cu 
prilejul sărbătorilor de iar
nă de la sfîrșitul anului 
1919. El se intitulează, 
grăitor, „Fie-vă milă de

AL DOILEA SOARE, 
CULTURA...

-—------------------------ - Corneliu Vadim TUDOR ----------------- ---------------

seamă, marele său nume 
de român !“

Au trecut, prin urmare. 
125 de ani de la scrierea 
acestor ginduri si nu mă 
pot opri de a nu face unele 
comparații, avînd in fată 
harta marilor construcții 
socialiste ale celor 35 de 
ani de renaștere națională 
și, mai ales, marile proiecte 
ale documentelor Congre
sului al Xll-lea ce asigură 
ducerea mai departe și 
creșterea proporțiilor spiri
tului constructiv al Româ
niei de azi și de miine. 
Asemenea proiecte gran
dioase îndeamnă gîndul să 
compare ceea ce a fost cu 
ceea ce este și va fi. Pen-

gur, este limpede că în cei
125 de ani de cind istoricul

cele arătate 
România a 
modernizare 

fără

francez scria 
despre noi, 
cunoscut o 
rapidă, o înflorire 
precedent ; și totuși, pînă
către jumătatea acestui 
secol, cultura noastră se 
afla incă. după o plastică 
expresie a țăranilor. în ve- 
liștea vintului. Nu era su
ficient, prin, urmare, geniul 
poporului, nu erau de ajuns 
scăpărările tulburătoare ale 
unor creatori de excepție —
cultura avea nevoie, pentru 
maturizarea ei deplină, pen

tru democratizarea și îm
bogățirea vistieriei sale, de 
o bază social-politică sănă-

arta noastră !“. si. cel puțin 
mie. ca tînăr creator care 
nu a cunoscut convulsiile 
societății românești an
tebelice. mi se pare pur 
și simplu zguduitor. Re
produc un pasaj : „Iș- 
vorând din nepăsarea con
ducătorilor tării fată de 
arta noastră, durerea, umi
lința și revolta neputin
cioasă a acelor, care înțeleg 
rolul artei in înălțarea 
unui popor, se încheagă in 
strigătul acesta de jale . 
Fie-vă milă de arta noas
tră !... Muzicei si picturei 
i-ați răpit Ateneul, singurul 
lor lăcaș de manifestare ; 
editurile literare sînt aproa
pe toate acaparate de ne

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Benjamin

Redactorul-șef
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri, pe Fadlalla Mo
hamed Fadlalla. redactor-șef al coti
dianului sudanez „Al-Sahafa“, pre-

Alan Lucien Clare, care si-a pre
zentat scrisorile de acreditare in. ca
litate de ambasador extraordinar si

al cotidianului sudanez
ședințele Uniunii ziariștilor din Re
publica Democratică Sudan, oaspete 
al Consiliului ziariștilor din România.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi-

plenipotențiar al Jamaicăi in Repu
blica Socialistă România. (Conti
nuare în pagina a V-a).

„Al-Sahafa“
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu co
tidianului sudanez „Al-Sahafa“.

Patriot înflăcărat, revoluționar 
dîrz și clarvăzător în slujirea 
intereselor vitale ale poporului 
40 de ani de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în conducerea Uniunii Tineretului Comunist
Se împlinesc 40 de ani de la ale

gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în conducerea organizației revolu
ționare de tineret din România — 
Uniunea Tineretului Comunist. Evo
carea evenimentului de acum patru 
decenii dobindește semnificații deo
sebite, acum, cind 
în întimpinarea ce
lui de-al Xll-lea 
Congres al parti- 

. dului, comuniștii, 
întregul popor se 
pronunță intr-o im
presionantă una
nimitate pentru 
realegerea tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu ca se
cretar general ’ al 
partidului, văzind 
în aceasta chezășia 
mersului victorios 
înainte pe calea 
socialismului.

Aniversarea pe 
Care o cinstim pro
iectează o vie lu
mină asupra înde
lungatei și neobo
sitei' activitătț pe' 
care secretarul ge
neral al ■partidului 
a desfășurat-o încă 
din tinerețe în 
rîndurile mișcării 
muncitorești, revo
luționare din țâra 
noastră, pentru a- 
părarea intereselor 
vitale ale clasei 
muncitoare, pentru 
realizarea aspira
țiilor întregului 
nostru popor de libertate națională 
și socială, de progres și viață mai 
bună. O activitate strălucită în 
decursul căreia s-au afirmat și dez
voltat acele excepționale însușiri de 
militant și conducător revoluționar 
ce i-au atras dragostea și respectul 
întregii noastre națiuni și au stat la 
baza învestirii sale cu cele mai înalte 
răspținderl în conducerea partidului 
și statului.

Așa cum este bine cunoscut. Începu
turile activității revoluționare desfă
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se împletesc strîns cu lupta parti

dului comunist, a organizației re
voluționare de tineret. Constituită 
la un an de la crearea Parti
dului Comunist Român. Uniunea Ti
neretului Comunist s-a înregimentat 
cu toate forțele, cu întreg elanul 
membrilor săi sub steagul de luptă

Împrejurările în care am intrat în miș
carea revoluționară sindicală, iar apoi, în 1933, 
în Uniunea Tineretului Comunist - dată ce 
marchează și calitatea de membru al partidu
lui - au pus o puternică amprentă asupra vieții 
și activității mele revoluționare și politice. 
Această perioadă de avînt revoluționar, carac
terizată prin puternice mișcări de masă, de
monstrații, greve, a determinat contopirea, 
ca să spun așa, a vieții și activității mele cu 
mișcarea revoluționară. Toate acestea m-au 
făcut să înțeleg că pentru un revoluționar, 
pentru un fiu al țăranilor și muncitorilor nu 
există o altă cale decît calea luptei împotriva 
asupririi, pentru răsturnarea jugului burghe- 
zo-moșieresc, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună.

NICOLAE CEAUȘESCU

al partidului, desfășurînd o intensă 
activitate de organizare a tineretului, 
de antrenare a tinerei generații in 
marea bătălie pentru libertatea celor 
ce muncesc, pentru prosneritatea 
României, pentru izbînda idealu
rilor socialismului. In confruntă
rile de clasă ce au avut loc in Va
lea Jiului în 1929, în asprele lupte 
sociale din ianuarie-februarie 1933, 
în viguroasele bătălii antifasciste din 
anii 1934—1936, Uniunea Tineretului 
Comunist, îndrumată permanent de 
partid, s-a manifestat ca o forță

deosebit de dinamică și combativă, 
membrii și Simpatizanții săi aflîn- 
du-se în primele rînduri ale luptei.

Sînt anii în care s-a alăturat miș
cării revoluționare tinărul muncitor 
Nicolae Ceaușescu. Avea'numai 13 
ani cind a inceput să activeze în ca

drul U.T.C.. dar 
maturitatea în gîn- 
dire. dinamismul și 
curajul său. abne
gația și dîrzenia re
voluționara. patrio
tismul înflăcărat, 
simțul organiza
toric înăscut a- 
yeau să-l impună 
repede în condu
cerea tineretului 
revoluționar-. 1933 a 
fost anul celei din
ții arestări pentru 
..incitare la grevă" 
și râspindire de â- 
fișe „împotriva or
dinii de stat". In 
anul urtpător a fost 
din nou arestat ca 
„agitator comunist 
periculos", cum se 
consemna in fisa 
politiei., pentru că 
adusese la procesul 
de la Craiova, in
tentat conducători
lor luptelor ceferiș
tilor si petroliștilor, 
scrisorile de protest 
ale muncitorimii 
bucureștene. în a- 
celași an a fost de
semnat de Secreta
riatul C.C: al P.C.R. 
ca reprezentant al 

tineretului democratic din Capitală 
in Comitetul Național Antifascist.

La sfirsitul anului 1935. partidul li 
încredințează funcția de secretar al 
Comitetului regional . Prahova al 
U.T.C. Numeroasele întruniri organi
zate de tinărul militant al partidului

Dr. Flore a DRAGNE 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii Istorice 
și soclal-politice de pe.lîngâ 
C.C. al P.C.R.

(Continuare în pag. a IV-a)

CINTECUL ȚĂRII

gustori analfabeti si specu
lanți : artiștilor dornici de 
a-și întregi sufletul la lu
mina artei si a culturii de 
aiurea le opriți avântul, re- 
fuzându-le putinta de a-și 
lua cu ei banii pe care sam
sarii și negustorii ii obțin 
Cu ușurință. Oameni mari 
ai neamului nostru, astăzi 
întregit, luati aminte la vor
bele acestea isvorâte din 
avânt și din durere curată: 
Fie-vă milă de arta noas

**
***VL~.

Auzi ? Repetă ca pe-un cîntec Țara : 
Numai pe el la nalta cîrmă-l vrem ! 
El ne cunoaște gîndul și povara, 
El pune aripi visului suprem...

Ni-e draga tîmpla lui încărunțită 
De grija țârii, încâ de copil, 
Și vorba lui de flori și dinamita, 
De ciocîrlii și zvîcnet de trotil.

De flori, ca tot pămîntul să-nflorească 
în frumusețea marilor idei ;
De dinamită, pentru tot ce-i iască, 
Putreziciune, dogme vechi, de stei.

De ciocîrlii, să crească-n lumea-ntreâgă 
Un cîntec solidar, de neînfrînt;
Și de trotil, în țăndări să se spargă
A urii cazemată pe pămînt.

Acesta e cuvîntul lui de-o viață 
Crescut cu pacea luptelor în noi 
Să facem România stea măreață, 
Dușmanii ei să deie înapoi.

Așa îl știm. Așa ni-e drag. E Țara 
în unanimul cîntec clar: îl vrem !
Doar el ne știe gîndul și povara,
El pune aripi visului suprem...

Ion BRAD

1

*
*
*
*

*
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*
*

Adeziune deplină la proiectele documentelor
tră!“. Era, să nu uităm, ia 
trei decenii de la stingerea 
din viată, în condiții precare 
și de pietate publică, a lui 
Eminescu.

Nu știu dacă ne dăm 
seama totdeauna, din locul 
unde ne aflăm azi. de ceea 
ce am avut de recuperat, 
de îndreptat, de schimbat 
și de. cucerit în anii revo
luției noastre socialiste și. 
încă, de ceea ce a mai ră
mas de făcut, destul pen
tru noi și generațiile urmă
toare : de la umilința si 
precaritatea condiției de 
viață de care mărturisește 
tulburător textul de mai 
sus și pînă la ceea ce știm 
bine că avem și putem as
tăzi. la prestigiul real de 
care arta si slujitorii săi se 
bucură sub soarele socialis
mului. Această uriașă re
cuperare înseamnă. întii de 
toate, o eliberare a omului 
de teama zilei de miine. de
(Continuare în pag. a IV-a)

Congresului al Xll-lea al partidului
i ' .■ v ’ .■

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

Dorim să aducem și cu această 
ocazie un vibrant omagiu persona
lității și activității dumneavoastră 
— se spune in telegrama conferin
ței organizației de partid a muni
cipiului Tîrgu Mureș — să dăm ex
presie prețuirii și dragostei profun
de pe care, asemenea întregului 
nostru partid și popor, comuniștii 
din municipiul Tirgu Mureș, toți 
oamenii muncii vi le purtăm pen
tru Înaltele calități de comunist și 
conducător, pentru energia, princi
pialitatea, consecvența și pasiunea 
revoluționară cu care acționați 
pentru slujirea intereselor funda
mentale 'ale clasei muncitoare, ale 
întregii națiuni, pentru cauza no

bilă a libertății, independenței și 
suveranității scumpei noastre 
patrii. Conferința organizației mu
nicipale de partid, într-o atmosferă 
însuflețitoare, de profundă stimă 
și atașament, a susținut propunerea 
ca dumneavoastră să fiți reales 
secretar general al partidului, 
avind convingerea fermă că prin 
această realegere se asigură feri
cirea și prosperitatea continuă a 
poporului nostru, înflorirea patriei.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub conducerea organizațiilor de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din municipiul Tîrgu Mu
reș, fără deosebire de naționalitate,

se angajează într-o unitate indes
tructibilă pentru a înfăptui neabă
tut Înțeleaptă politică a partidului, 
hptărîrile ce le va adopta înaltul 
forum al comuniștilor.

Conferința organizației munici
pale de partid Tirgu Jiu — se sub
liniază în telegrama acesteia — ex
primă, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor municipiului, 
atașamentul fierbinte la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, sentimentele de deo
sebită dragoste și prețuire față de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
(Continuare in pag. a Il-a)
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Cînd titularul investiției
subapreciază factorul timp

productive, se acționează in ritm susținut pentru terminarea tuturor lucrărilortermenului de punere in funcțiune a primelor capacitățiPe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu, în preajma

Pe tînăra platformă industrială din 
Rimnicu Sărat se înalță un obiectiv 
de investiții important nu numai 
pentru județul Buzău, ci și pentru 
industria noastră constructoare de 
mașini : turnătoria de fontă pentru 
piese de mașini-unelte. Capacitatea : 
30 000 tone, ceea ce inseamnă practic 
de trei ori mai mult decit actuala 
turnătorie din localitate. Termenul de 
punere in funcțiune : foarte aproape 
— 30 noiembrie 1979.

Iată doar cîteva motive care ne-au 
determinat să ne oprim și pe acest 
șantier in aceste zile, cînd 
întreaga țară se desfășoară 
impresionantă bătălie pentru 
cuperarea restanțelor acolo unde 
lucrările sint înțirziate și punerea 
în funcțiune, a tuturor obiectivelor 
de investiții planificate în acest an. 
Care este stadiul lucrărilor, acurti. 
cu o lună înainte de scadență ? 
După părerile șefului de lot și ale 
directorului 
ora actuală 
fi apreciate 
tat punctele 
ficiarului și 
rerile muncitorilor de pe șantier. în 
aceste insemnări nu vom pune însă 
accentul pe efortul pentru recupera
rea răminerilor in urmă, ci pe rele
varea cauzelor care au adus acest 
șantier in postura de restanțier ; 
cauze ce, în ultimă instanță, duc 
spre superficialitatea cu care cadre 
de răspundere din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini au 
corelat alocarea fondurilor și li
vrarea utilajelor cu termenul de pu
nere în funcțiune a acestei inves
tiții. Firește, nu punem în discuție 
utilitatea certă a acestui impor
tant obiectiv, așteptat să producă și 
miine de către întreprinderile con
structoare de mașinirunplțg. ....

Cum este posibil, tovarăși din Mi
nisterul Industriei Co^strifețiilor de 
Mașini, să producă un^gbiectiy țn 
noiembrie 1979. cînd Ja utilaje dțr 
bază — cum sînt benzile, transpor
toare subterane, transportoare cu 
plăci, podurile rulante — furnizorii au 
stabilit termene de livrare care ajung 
pină în trimestrul I sau chiar în tri
mestrul II al anului 1980 ? Este vor
ba de întreprinderea mecanică de 
utilaj minier Baia. Mare, între
prinderea mecanică Timișoara. între
prinderea „Unio“-Satu Mare. Mai 
trebuie oare să subliniem 
utilaje nu se poate da in 
un obiectiv de investiții ? 
sigur, lăudabilă strădania 1 
rului de a realiza o serie ( 
cu forțe proprii. Să amintim fie și 
numai faptul că beneficiarul a rea
lizat, concomitent cu 
cinilor proprii, peste 
utilaje tehnologice, pe 
montai. Dar in pofida 
respectarea, termenului de punere 
în funcțiune continuă să fie peri
clitată datorită nesincronizării l'la-

în 
o 

re-

turnătoriei de fontă, la 
răminerile în urmă pot 
la (i—8 luni. Am ascul- 

de vedere ale bene- 
ale constructorului, pă-

grante dintre scadență și termenele 
de livrare a utilajelor. De ce cînd 
a fost fundamentat termenul de 
punere în funcțiune nu s-a făcut 
și operațiunea elementară de core
lare a acestui termen cu graficul de 
livrare a utilajelor de către furni
zori ? Nedumerirea este cu atît mai 
mare dacă avem in vedere că toți, 
absolut toți furnizorii de utilaje fac 
parte din același minister al con
strucțiilor de mașini. Cui folosește 
o atare planificare superficială, ne- 
realistă T

Să ne oprim și asupra altul as
pect al formalismului manifestat 
în planificarea acestei investiții. 
Pînă și cea mai exigentă eva
luare a investiției dovedește că. 
pentru crearea condițiilor de punere 
în funcțiune la termenul stabilit era 
necesar ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor dc Mașini să prevadă un 
fond de investiții pentru acest an de 
eel puțin 120 milioane lei. în reali
tate însă planul de constructii-mon- 
taj afectat turnătoriei pe întregul an 
1979 este de... 30 milioane lei !
Despre superficialitatea acestui plan 
vorbește și faptul că, fără 
deosebite și cu efective

Pe șantierele hidrocentralelor de pe Șiret

C
"... ...... *——————

AVANSURI ) și RESTANȚE

i că fără 
funcțiune 
Este, de- 
beneficia- 
de utilaje

onorarea sar- 
200 tone de 
care Ie-a și 
acestui efort,

eforturi, 
reduse, 

constructorul — Grupul de șantiere 
Buzău al T.C.I. București — a reușit 
să-1 realizeze încă în primul semes
tru. „Avem discuții repetate cu be
neficiarul în legătură cu imposibili
tatea sa de a ne onora plata lucră
rilor executate" — ne spune șeful de 
lot, ing. Valentin Dumitrescu. „Pur 
și simplu ne căciulim la centrală, la 
minister pentru a ne suplimenta fon
durile de investiții" — menționează 
beneficiarul, ing. Ristea Busuioc. Si 
așa, după repetate insistențe, planul 
pe acest an este majorat la... 55 mi
lioane lei, existind acum promisiu
nea, qnei noi suplimentări cu i3..mi-,. 
1 ioane-'-lei. De ce oare iși face ‘•Joc” 
astfel de practică pentru dobîndirea 
unor fonduri fără de care nu se poa- 

" te realiza <r investiție ? ■[
tar' pentru ca lista deficiențelor 

în planificarea și construcția turnăto
riei din Rimnicu Sărat să fie... com
pletă, mai semnalătn că, la ora ac
tuală, pe șantier nu sînt asigurate 
condițiile nici pentru punerea în 
funcțiune a utilităților (îndeosebi 
abur și apă tehnologică). Deși există 
utilaje sosite pe șantier, extinderea 
centralei termice a fost sistată pînă 
„la noi dispoziții". O rezolvare nu s-a 
dat nici problemei privind asigurarea 
a circa 15 000 mp de geam armat, 
necesar închiderii halelor și pregăti
rii frontului de lucru pentru iarnă.

Ne oprim aici cu șirul neajunsuri
lor in elaborarea și îndeplinirea pla- ' 
nului la construirea turnătoriei din 
Rîmnicu Sărat. Care este punctul de 
vedere ai centralei și ministerului de 
resort ? Vom reveni.

I lorea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN
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• La Fabrica de anvelope din Zalău, constructorii 
și montorii acționează susținut și stăruitor pentru a 
pune în funcțiune, în cinstea Congresului al XII-lea 
al partidului, o primă capacitate de producție. Tot pe 
această mare platformă industrială se află într-un 
stadiu avansat de execuție noi obiective industriale.

• La Combinatul petrochimic Midia-Nâvodari, in
stalațiile de hidrofinare a benzinei și de fracționare 
a gazelor sint in pragul începerii producției. Demn de 
menționat, alături de efortul constructorilor și mon- 
torilor, este aportul beneficiarului de investiții care 
a reolizat în uitima vreme, la instalația de reformare 
catalitică, lucrări în valoare de peste 12 milioane lei.
• Un exemplu de bună colaborare între construc

tori și beneficiar poate fi remarcat și pe șantierul 
întreprinderii „Flamura roșie" din Sibiu: lucrările pro
gramate au fost realizate la termen sau în avans.

• A Intrat în producție Fabrica de tricotaje de la 
Negrești-Oaș. Acum, aici, lucrează 200 de munci
toare ; la atingerea parametrilor proiectați, vor fi 900.

• Pe două șantiere din orașul Sighetu Marmației 
— cel al noii capacități de organe de asamblare 
din cadrul întreprinderii mecanice și cel al Fabricii 
de produse lactate — restanțele sint mari. Ele sint 
determinate, în primul rînd, de slaba activitate a con
structorilor, de insuficienta .preocupare a celor doi 
beneficiari pentru soiuționarea problemelor.

<9 Pe platforma industrială din Zalău sint așteptate 
utilaje importante, cu termene de livrare depășite, de 
la întreprinderea „23 August" din Capitală.

© Pe șantierul instalației de etilgiicoii din cadrul 
Uzinei de medicamente din București lucrările se 
desfășoară în ritm lent, datorită întîrzierilor cu care 
sînt livrate chesoanele de tip C 45. Furnizor: între
prinderea de materiale de construcții din Buzău.

© La o serie de capacități noi de la Combinatul 
de oțeluri speciale din Tirgoviște se resimte lipsa 
acută a unor importante cantități de utilaje tehnolo
gice. în fruntea listei furnizorilor care întîrzie să-și 
onoreze obligațiile contractuale se află Combinatul 
pentru industria construcțiilor de mașini din Bistrița.

Ei.

0 întrebare pe adresa Crupului de șantiere pentru construcții forestiere și industriale Vîleea:

99Cînd veți
recupera 

restanțele ?“
Grupul de șantiere pentru con

strucții forestiere și industriale 
Rîmnicu Vîlcea este constructorul 
întreprinderii de panouri mari pre
fabricate din Drobeta-Turnu Seve
rin. Un ghem de neajunsuri — care 
vizează în esență slaba conlucrare 
dintre constructor și beneficiar — 
face ca în prezent pe șantier să 
existe serioase rămineri in urmă 
(fotografia alăturată) față de gra
ficele de execuție. Vom reveni, în 
zilele următoare, pe acest 
pentru a relata mai detaliat 
măsurile care trebuie luate 
urgentarea lucrărilor.

șantier 
despre 
pentru

...

Puncte de sprijin ale scurtării termenelor— 
BUNA ORGANIZARE SI DISCIPEINA 1

afirmațiilor specialiștilor, aceste in
stalații sint cel puțin tot atît de bune 
ca cele aduse din import.

O noutate de ultim moment: buldo- 
zeriștii din echipa condusă de Vasile 
Aldea au început, cu trei luni mai 
devreme decit prevăd graficele, lu- 

' crările la un alt obiectiv important 
al hidrocentralei: canalul de fugă si 
canalul de aducțiune. Lucrare com
plexă, dar care nu i-a împiedicat pe 
muncitorii Dumitru Pietroiu, Gheor
ghe Borcan și ceilalți oameni de pa 
șantier să se angajeze să o termina, 
cu cinci luni mai devreme.

Cu abnegație și dăruire se mun
cește și pe șantierul hidrocentralei 
de la Răcăciuni. Constructorii au 
început lucrările pentru devierea Și
retului în aval și in amonte de baraj. 
Folosind — pentru prima dată ia 
lucrările de acest- fel — sistemul 
devierii apelor pe unui din maluri, 
constructorii din. lotul condus de ' 
maistrul Nicolae Cojocaru. au găsit 
soluția să 
raiului pe 
continuare, 
mare. Ing.
grupului de șantiere, ne spune că. 
pentru înălțarea hidrocentralelor din 
Bacău și Adjud. constructorii vor 
trebui să excaveze 29 milioane mc de 
pămint, să execute 18,5 milioana mc 
de umplutură și să toarne zeci de 
milioane de metri cubi de beton.

Timpul de realizare prevăzut pentru, 
aceste lucrări este scurt. Dai- primr„ 
bună organizare a muncii în schim
buri prelungite și în două schimburi, 
prin folosirea utilajelor la intreaga 
capacitate, lucrările înaintează în 
ritm susținut. Angajamentul con
structorilor devine pe. zi ce trece 
faptă.
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Deși prin părțile Bacăului vremea 
s-a inăsprit, pe șantierele de amena
jare hidroenergetică a rîului Șiret 
lucrările se desfășoară intens. Pentru 
a grăbi ritmul de execuție, lucrătorii 
din cadrul Grupului de șantiere hi
droenergetice Bacău și-au suplimentat 
forțele umane și mecanice, folosesc 
utilaje de înaltă productivitate, mă
suri dublate de o organizare rațio
nală a muncii la toate punctele de 
lucru. Cu toții sînt animați de hotâ- 
rîrea de a intimpina Congresul 
partidului cu realizări deosebite, re
flectate prin punerea în funcțiune a 
hidrocentralelor de la Galbeni și Ră- 
căciuni cu cel puțin o jumătate dc 
an mai devreme față de plan.

Cum evoluează lucrările ? Pe șan
tierul hidrocentralei de la Galbeni, 
lucrările sînt în avans fată, de ;grafice. 
Constructorii din lotyl. condus de 
maistrul Gheorghe Preutu, omul care 
și-a; înscris numele pe aptdape toate 
barajele înălțate în aval de Bicaz. au 
terminat închiderea batardoului. asi- 
gurînd fronturi de lucru excavatoris- 
tilor și betoniștilor. Urmează lucră
rile de fundații și înălțarea baraju
lui ; au început și lucrările la priza 
de aducțiune a apei. Pe malul drept 
al riului, excavatoriștii din echipa 
condusă de Jenică Duhu înregis
trează aproape zilnic rezultate record. 
Bunăoară, lucrînd pe o mașină din 
cele mai moderne, cu o cupă de 
2,5 mc, excavatoristui Gheorghe Sa- 
moilă realizează zi de zi cite 1 500 mc 
de excavații peste prevederile grafi
cului. Pină acum au fost excavați mai 
mult de 70 000 mc de pămint — ju
mătate din întreaga cantitate prevă
zută. La Galbeni au sosit primele 
instalații românești pentru etanșarea 
în profunzime a digurilor lacului de 
acumulare, realizate de constructorii 
de aici și de muncitorii de la Între
prinderea ,.Nicolina“-Iași. Potrivit

înceapă construcția ba-, 
întreaga lui lungime. în 
volumul de muncă este 
Liviu Gutiu. directorul

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scîrtteii1
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Plenara Consiliului Național al Femeilor
Miercuri s-a desfășurat în Capi

tală plenara Consiliului National ai 
Femeilor, in cadrul căreia au fost 
dezbătute proiectele de documente 
ale Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

La plenară a luat parte 
Lina Ciobanii, membru al 
tului Politic Executiv al 
P.C.R.

Raportul prezentat de
Apa Mureșan, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, precum și 
dezbaterile ce au avut loc, au rele
vat adeziunea deplină la documen
tele programatice ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, do- 
eurriente care definesc magistral li
niile directoare de dezvoltare a 
României in viitorul cincinal si în 
perspectivă. A fost subliniată con
tribuția hotărîtoare. decisivă, a to
varășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea acestor documente, a în-

tovarășa 
Comite- 
C.C. al

tovarășa

de e- 
a so-

borarea acestor documente, 
tregii politici a partidului și statu
lui nostru, la măreața operă 
dificare pe pământul patriei 
cietății socialiste. Participantele la 
plenară au pus în evidentă faptul 
că documentele de partid poartă 
amprenta personalității secretarului 
general al partidului, care își de
dică întreaga capacitate, energie și 
putere de muncă partidului, patriei 
și poporului, oferind in permanență 
un exemplu însuflețitor de patrio
tism și cutezanță revoluționară.

Ele au exprimat cele mai căldu
roase mulțumiri pentru grija per
manentă și preocuparea statornică 
pe care secretarul general al parti
dului o manifestă în vederea creș
terii continue a rolului femeilor in 
societatea noastră socialistă, pentru 
atenția de oare se bucură femeia- 
mamă, pentru grija părintească față 
de copiii țării. S-a manifestat, de 
asemenea, deosebită stimă șl alea
să prețuire pentru tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, prin laborioasa șl 
prestigioasa sa activitate pe tărî- 
mifl vieții științifice, prin înaltele 
sale calități de om. soție și mamă, 
constituie o minunată pildă de ur

mat pentru milioanele de femei din 
patria noastră.

Participantele Ia plenară au rea
firmat, prin rezoluția adoptată, ata
șamentul profund față de Partidul 
Comunist Român, față de secreta
rul său general, hotărirea fermă de 
a nu precupeți nici un efort pen
tru realizarea politicii partidului și 
statului nostru, pentru îndeplinirea 
sarcinilor actualului cirjcinal, pen
tru înfăptuirea grandiosului pro
gram de dezvoltare economico-so- 
cială a României, definit de proiec
tele documentelor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Consiliul Național al Femeilor, 
comitetele și comisiile femeilor, se 
arată în rezoluție, vor acționa cu 
toată .hotărirea pentru îmbunătăți
rea muncii politico-educative in 
rindul maselor de femei, pentru 
cultivarea și dezvoltarea răspunde
rii muncitorești, a exigentei fiecă
rei femei fată de calitatea, propriei 
activități.

Conștiente că numai într-o lume 
a păcii, înțelegerii și colaborării in
tre popoare iși poate înfăptui tara 
noastră amplul program de edifi
care a socialismului și comunismu
lui, mișcarea de femei din România 
va acționa pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și solidaritate cu 
femeile din toate țările socialiste, 
din țările in curs de dezvoltare și 
nealiniate, din mișcările de elibera
re națională, cu organizații demo
cratice și progresiste ale femeilor 
din țările capitaliste dezvoltate, a- 
vind la bază lupta continuă pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și, 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase 
dintre state și democratizarea vie
ții politice mondiale, instaurarea 
unei noi ordini economice și politi
ce internaționale, pentru asigurarea 
dezvoltării libere și independente a 
fiecărei națiuni, fără nici un ames
tec din afară.

într-o atmosferă însuflețită, par
ticipantele la plenară au adoptat 
textul unei telegrame adresate 

C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune: Prin 
orientările lor fundamentale, prin 
inalta ținută științifică, proiectele 
documentelor Congresului al XII-lea 
al partidului, elaborate cu contribu
ția hotărîtoare și sub îndrumarea 
dumneavoastră nemijlocită, reflectă 
în mod strălucit trăsăturile caracte
ristice ale personalității dumnea
voastră, înalta capacitate de inves
tigare a fenomenelor, forța de 
previziune, spiritul revoluționar, 
profundul umanism, deplina identi
ficare cu interesele vitale ale țării, 
cu năzuințele poporului. Apreciind 
aceste documente ca pe un excep
țional program de acțiune revolu
ționară pentru înflorirea României 
socialiste, afirmăm, odată cu apro
barea noastră unanimă, hotărirea 
fermă de a depune întreaga noastră 
capacitate pentru ca. împreună cu 
toți oamenii muncii, să asigurăm 
înfăptuirea lor exemplară. în cadrul 
dezbaterilor proiectelor de documen
te pentru Congresul al XII-lea al 
•partidului, femeile. împreună cu 
întregul popor, au dat o înaltă a- 
preciere contribuției deosebite pe 
care tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, reputat om 
de știință pe plan intern și interna
țional. a adus-o la elaborarea și 
fundamentarea programelor naționa
le de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică, precum și în do
meniul energiei. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că femeile de pe întreg 
cuprinsul țării vor munci ,cu toată 
hotărirea, elanul și pasiunea lor re
voluționară, împreună cu întregul 
popor, pentru a întîmpina Congre
sul al XII-lea al partidului cu noi 
și importante realizări, pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an șl pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

Adeziune deplină la proiectele documentelor Congresului al XII-lea al partidului
(Urmare din pag. I)
eminent conducător de partid și 
stat, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale contemporane, 
omul de a cărui inestimabilă operă 
teoretică și practică se leagă in 
mod decisiv bunăstarea șl fericirea 
întregului popor, mersul vertiginos 
al patriei spre comunism.

Adine recunoscători pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți în ve
derea prosperității neîncetate a pa
triei și creșterii prestigiului ei în 
lume, susținem, din adiincul ființei 
noastre, cu nestrămutată încredere 
și nemărginit entuziasm, propune
rea realegerii dumneavoastră in 
funcția de secretar general al parti
dului, văzind in aceasta garanția 
cea mai de preț a obținerii de noi 
și mărețe victorii, a ridicării Româ
niei pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație socialistă.

Pentru noi, delegații la conferința 
organizației municipale de partid 
Drobeta-Turnu Severin — se spune 
in telegramă — este încă un fericit 
prilej de a ne exprima totala ade
ziune la politica științifică și clar
văzătoare a partidului și statului 
nostru, de a da glas celor mai ale
se și sincere sentimente de dragos
te, stimă și respect ce le nulrim 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, înflăcărat patriot și re
voluționar, pildă de dăruire pentru 
cauza nobilă a fericirii națiunii 
noastre socialiste, al cărei ales și 
demn fiu sînteți, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale, luptător neobosit pentru 
triumful idealurilor păcii și socia
lismului. pentru făurirea pe plane
ta noastră a unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Alăturîndu-ne cu toată căldura 
inimilor noastre voinței unanime a 
comuniștilor, a întregului popor, 
ne exprimăm acordul deplin față 
de propunerea ca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales, la 

Congresul al XII-lea, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Acum, cînd facem bilanțul înfăp
tuirilor noastre — se arată în te
legrama conferinței organizației 
municipale de partid Bistrița — vâ 
putem raporta, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am obținut 
succese de seamă în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, în ridica
rea pe un plan superior a întregii 
activități economico-sociaile, in în
florirea fără precedent a acestor 
străvechi meleaguri românești.

Toate aceste realizări sint rod al 
politicii profund științifice a parti
dului și statului nostru de reparti
zare rațională a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, al gri
jii neobosite pe care dumneavoastră 
ne-o acordați, al eforturilor crea
toare ale colectivelor de oameni ai 
muncii de pe cuprinsul munici
piului.

Constituie pentru noi încă un mi
nunat prilej de a vă aduce, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prinosul de recunoștință 
al comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii bistrițeni, români, ma
ghiari și germani, care trăiesc și 
muncesc înfrățiți în municipiul 
nostru, tot mai frumos, tot mai 
prosper.

Alăturîndu-ne cu mîndrie senti
mentele și gindurile tuturor co
muniștilor, întregului popor — se 
spune în telegrama conferinței or
ganizației orășenești de partid 
Beclean — susținem din toată ini
ma propunerea ca la cel de-al 
XII-lea Congres să fiți reales in 
funcția de secretar general al parti
dului, avind prin aceasta deplina 
garanție că și pe mai departe, cu 
hărnicia și dăruirea ce vă caracte
rizează munca și viața, veți găsi 
in continuare cele mai bune căi 
pentru bunăstarea și fericirea aces
tui popor.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, de muncă și viață, 

mîndri de mărețele perspective ce 
le au toate localitățile țării, expri- 
mindu-ne din nou profunda recunoș
tință pentru tot ce ați făcut și fa
ceți ca această parte a tării să se 
dezvolte in pas cu întreaga Româ
nie, ne angajăm ferm să nu pre
cupețim nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor.

Conferința municipală de partid 
Zalău a trimis, la rindul ei, o tele
gramă, în care se spune : Partici- 
panții, exprimind voința comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii ro
mâni și maghiari din municipiul 
nostru, își îndreaptă cu nemărgi
nită recunoștință gindurile si senti
mentele spre dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mulțumindu-vă din a- 
dîncul inimilor pentru grija deose
bită pe care o purtați dezvoltării 
economico-sociale a județului și 
municipiului nostru, ca dealtfel a 
tuturor județelor și localităților pa
triei.

Cu toată dragostea și căldura sus
ținem propunerea ca dumneavoas
tră. cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, eminent conducător comu
nist. patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent; 'să fiți' reales 
la cel de-al XII-lea Congres in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Sub indemnul mărețelor perspec
tive pe care proiectele documente
lor Congresului al XII-lea le des
chid dezvoltării economico-sociale 
a țării, ne reafirmăm hotărirea fer
mă de a acționa, cu dăruire și res
ponsabilitate comunistă, pentru ri
dicarea patriei noastre dragi pe noi 
culmi de progres și civilizație.

în consens cu voința întregului 
popor, noi. comuniștii, toți locuito
rii Vasluiului — se subliniază în 
telegrama conferinței organizației 
municipale de partid — susținem, 
cu nețărmurit entuziasm, propune
rea ca dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să fiți re
ales în funcția de secretar general 

al partidului, exprimîndu-ne. încă 
o dată, inalta apreciere față de ca
litățile dumneavoastră de eminent 
conducător politic, om de stat, pro
eminentă personalitate pe plan in
ternațional, care vă dedicați întrea
ga viață și capacitate creatoare fe
ricirii și bunăstării poporului, în
floririi patriei, cauzei socialismului 
și comunismului.

Vă asigurăm că vom acționa ne
obosit, neprecupețind nici un efort, 
pentru a transpune in fapt istori
cele documente ce vor fi adoptate 
de Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, conștiențl 
fiind că astfel ne aducem contribu
ția, alături de întregul popor, la 
realizarea mărețului program de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Exprimind gindurile și voința tu
turor comuniștilor din municipiu, 
susținem în mod unanim și cu tot 
entuziasmul propunerea ca la Con
gresul al XII-lea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului — se arată în telegrama 
participanților la conferința orga
nizației municipale de partid Piatra 
Neamț — garanția sigură a mersului 
ferm înainte al patriei noastre pe 
calea socialismului șl comunismu
lui.

Ne manifestăm, de asemenea, to
tala adeziune față de conținutul pro
iectelor de documente pentru Con
gresul al XII-lea elaborate, și fun
damentate cu contribuția dumnea
voastră esențială, documente care 
definesc în mod științific liniile di
rectoare de dezvoltare a României 
in viitorul cincinal și în perspecti
vă și ne angajăm în mod solemn 
că vom face totul pentru a intîm- 
pina apropiatul Congres cu rezul
tate de prestigiu in toate domeniile 
de activitate, pentru transpunerea 
în viată a istoricelor hotărîri pe 
care Ie va adopta înaltul forum al 
comuniștilor. ■ ....
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întreaga recoltă să fie grabnic pusă la adăpost

TRANSPORTUL PORUMBULUI
CU TO A TA VITEZA!

• Sînt condiții ca în citeva zile lucrările să fie încheiate
• Se cer măsuri deosebite pentru a organiza mai bine încărcarea

mașinilor în cîmp
IERI, ACTIVITATE INTENSĂ IN DÎMBOVIȚA

„Vremea nu ne mai răsfață
trebuie să ne grăbim

Miercuri dimineața, pe meleagurile 
dimbovițene cernea ca prin sită. O 
ploaie măruntă, deasă, pătrunză
toare. Bună pentru semănături, dar 
m puțin pentru produsele aflate 
pe ,cimp. Vremea ne-a făcut^ să cre
dem, la început, că vom găsi prea 
puține lucruri de consemnat. Gre-, 
șeam...

Chiar la ieșirea din Răcari, la 
ora 7, citeva zeci de cooperatori cu 
pelerine și saci de polietilenă pe 
cap erau in grădina de legume. Re
coltau varză și o încărcau in ca
mioane. Mai departe, la C.A.P. 
Mircea Vodă, mai multe căruțe cu 
porumb erau la descărcat în pătule. 
Din cai ieșeau aburi. Abia sosiseră 
de la cîmp. „Vremea nu ne mai răs
față — ne spunea președintele coo
perativei, Nicolae Prodan. Sîntem 
însă pregătiți să lucrăm pe orice 
vreme. Pentru azi, prima grijă este 
să aducem în bătătură, numai căru
țele pot intra pe terenul desfundat, 
ultimele 30 tone de porumb ce se 
mai află pe cîmp. De aici e simplu, 
încărcăm în camioane și tractoare 
cu remorci și transportăm la bază 
ultimele cantități contractate cu 
statul".

Dealtfel, cum aveam să aflăm la 
comitetul județean de partid, pentru 
ziua de miercuri, datorită vremii 
ploioase, s-a hotărit ca principala 
acțiune în unitățile agricole să fie 
livrarea produselor, și indeosebi a 
porumbului, lâ fondul de stat. Li
vrările -la porumb sint mult avan
sate. La fondul de stat, unitățile a- 
gricole dimbovițene mai au de livrat 
numai 3 000 tone, iar la fabricile de 
nutrețuri combinate circa 13 000 tone. 
Se urmărește ca întreaga acțiune să 
se încheie Înaintea conferinței co
mitetului județean de partid și 
înainte de intii noiembrie. Demn de 
menționat este faptul că, in acest 
an. unitățile agricole din județul 
Dîmbovița iși vor onora integral 
sarcinile privind livrarea porumbu
lui la fondul de stat. Cu atît mai 
muJJ, K cere subliniat acest fapt, cu 
cit» ,.--o serie de cooperative agri
cole —' Mătăsaru. Adinca, Costești- 
Vale, Puțu cu Sălcii ș.a. — din cau
za inundațiilor din vară, nu s-a rea
lizat producția de porumb planifi
cată. „In această situație — ne spu
nea tovarășul Ion Bucur, secretar al 
comitetului județean de partid — 
consiliile de conducere și coopera
torii din multe unități care au depă
șit producția de 
să suplimenteze 
tone livrările la 
tru a compensa 
unitățile ce au

porumb au hotărît 
cu 100 pînă la 1 500 
fondul de stat, pen- 

nerealizările din 
„„_ avut de suferit de

pe urma inundațiilor". Este o iniția
tivă lăudabilă, care le face cinste. 
Evidențiem aici, printre multe al
tele. cooperativele agricole Petrești 
de Găiești, Tirgoviște, Ulmeni, Cos- 
mești, Găiești, Jugureni.

...C.A.P. Colanu. In curtea coope
rativei nu ai loc să întorci. Tot po
rumbul din cîmp a fost adus aici. 
Acoperit cu prelate, folii de polieti-

f

Miercuri dimineața. O vreme cu ploi de recepție s-a fâcutde toamnă, reci. Totuși, la C.A.P. Colanu, județul Dîmbovița, transportul porumbului la baza 
pînâ seara tîrziu

lenă și coceni. Trei mașini sînt Ia 
încărcat, iar alte două au plecat 
deja la baza de recepție. „De-acum 
două zile ne-am onorat sarcinile 
contractuale, atit la fondul de stat, 
cit și la F.N.C. — ne spunea Elena 
Constantin, președinta cooperativei. 
Am reevaluat producția și am văzut 
că față de 3 200 kg plan am realizat 
6100 kg de porumb boabe la hectar, 
pe 135 hectare cultivate. Am reținut 
porumbul pentru necesitățile coope
rativei și restul — aproape 200 tone 
— am hotărît împreună cu coopera
torii să-I vindem suplimentar statu
lui. Astăzi vom transporta la bază 
50 tone". Și la C.A.P. Tirgoviște 
aceeași activitate intensă. Zeci de 
căruțe sînt la încărcat porumbul din 
curtea cooperativei. Destinația ? Su
plimentarea livrărilor față de stat. 
Menționăm aici ca un aspect gene
ral, deosebit de important acum, 
cînd vremea a început să fie nefa
vorabilă, faptul că în tot județul nu 
se mai află pe cîmp decît circa 
500—600 tone de porumb. Acesta a 
fost transportat la baze și în curțile 
unităților agricole, de unde se li
vrează in continuare.

Și în alte locuri pe unde am tre
cut — Petrești de Găiești, Aninoasa, 
Răzvad și Ulmeni — aceeași vie ac
tivitate la transportul porumbului și 
al legumelor. Dealtfel, bilanțul zilei 
avea să consemneze, printre altele : 
1 500 tone de porumb livrate, la ba
zele de recepție, și pește 300 tone de 
legume — varză și rădăcmoase — 
preluate de întreprinderea județeană 
de legume și fructe.

Pe o zi ploioasă !
Aurel PAPADIUC

C.A.P. Tirgoviște livrează con- 
titâți suplimentare de porumb 

la fondul de stat
Fotografii : E. Dichiseanu

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: S-a încheiat

semănatul griului
Intr-o telegramă adresată Comitetului Central al partidului, tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Dîmbovița al P.C.K. infor
mează că lucrătorii ogoarelor din acest județ au încheiat însămintarea 
griului pe suprafața planificată.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general — se subliniază 
in telegramă — că toti locuitorii satelor din județul Dimbovita, în frunte 
cu comuniștii, vor munci cu abnegație și responsabilitate pentru a ra
porta. în cinstea Congresului al XII-lea al partidului, noi și importante 
succese în realizarea, sub semnul calității, a tuturor lucrărilor din această 
toamnă, asigurînd astfel baze trainice recoltelor viitoare.

JUDEȚUL IALOMIȚA Importante cantități
de porumb livrate

Din cețe 1S0 000 hectare cultivate 
eu porumb tn unitățile agricole de 
stat șț cooperatiste din județul Ia
lomița au fost recoltate 156 000 hec
tare. Urmind exemplul coope
ratorilor din Grindu si Reviga, 
cei din Muntenii Buzău au li
vrat, peste prevederile contrac
tuale, 1000 tone de porumb si, fi
nind seama de producția obținută, 
cantitatea amintită se va rotunji 
odată cu încheierea recoltării. La

la fondul de stat
această unitate, prin folosirea tutu
ror mijloacelor de transport si în
deosebi a atelajelor (60 de căruțe 
transportă zilnic 150 tone de po
rumb) există o corelare bună intre 
recoltat si livrările la baza de re
cepție. Sint exemple bune, exemple 
urmate de un număr tot mai mare 
de cooperative agricole care au 
hotărit să livreze suplimentar la 
fondul de stat cantități importante 
de porumb. (Mihai Vișoiu).

Forțe sint, organizarea să fie mai bună
Pe cîmp mai sînt peste 80 000 tone 

de porumb. Comandamentul județean 
a luat măsuri pentru organizarea 
în ultimele duminici a unor con
voaie de mașini (peste 500 tone ca
pacitate) de Ia unitățile industriale 
din municipiul Craiova. întreprinde
rea de transporturi auto a pus numai 
La dispoziția cooperativelor agricole 
aproape 3 000 tone capacitate. Exis
tă, din acest punct de vedere, toate 
condițiile pentru a pune la adăpost 
în citeva zile întreaga producție. Tre
buie spus însă că. în multe coope
rative. activitatea este organizată în 
mod necorespunzător. Conducerile 
multor unități, unele comitete comu
nale de partid, ca si o parte din ca
drele trimise să ajute comunele nu 
organizează bine munca ,1a „încăr
carea mașinilor, forțele mobilizate în 
acest scop fiind foarte mici'.

C.A.P. Băilești. Și aici, ca și la alte 
unități componente ale consiliului, se 
află pe cimp, sub cerul liber, însem
nate cantități de porumb. Numai la 
ferma nr. 9, bunăoară, se găsesc 
peste 80 tone. Există tendința gene
rală ca în atari situații să se invoce, 
invariabil, lipsa mijloacelor de trans
port. S-ar putea în unele sitpatiisă • 
fie așa. I.. ____1 
vorba de o folosire eu 
punzătoare. a acestora, 
o organizare a muncii 
întîmplării. Aflăm de .
Cîtu, șeful autobazei nr. 7 Băilești, că 
față de cele 925 tone capacitate pla
nificată pentru ziua de 23 octombrie 
(ziua raidului nostru) s-au repartizat 
1 011 tone capacitate. Sint mijloacele

de transport folosite corespunzător, 
se fac minimum 3 curse pe zi ? Nici
decum. Am urmărit la baza de re
cepție modul de derulare a transpor
tului. Marți, 23 octombrie, pină la 
11,35 nu sosiseră la descărcat decît... 
9 mașini cu porumb. Cauza ? Lipsa 
echipelor de încărcători și descărcă- 
tori la unitățile agricole furnizoare. 
De regulă, încărcarea unei mașini cu 
porumb durează in medie 1—2 ore in 
cîmp la C.A.P. și cam tot atit la si
loz. De ce ? Cooperatorii care încarcă 
în cimp vin și la bază pentru descăr
care. dar fără lopeti.. Așa se face că 
aproape toate mașinile nu fac mai 
mult de 1—2 transporturi pe zi. A- 
ceastă nedorită situație am consta
tat-o chiar la C.A.P. Băilești. în ziua 
raidului nostru, mecanizatorul Octa
vian Constantin a ajuns la bază cu 
primul transport, de Ia 8 kilometri, 
la ora 12. Cum sînt folosite cele 17 
autocamioane și 14 remorci proprii 
ale C.A.P., cum este organizată acti
vitatea de transport ? „Curtea și

birourile C.A.P.-ului sînt pustii" — 
ne spune Ștefan Ciobanu. șeful ate
lierului mecanic. Numai că la o pri
vire mai atentă, in plină zi de cam
panie, stăteau garate în „curtea pus
tie" a C.A.P. 4 autocamioane și 2 
tractoare cu remorci.

Exemple de acest fel sint din pă
cate prea multe. Ceea ce se impune, 
mai mult decît pină acum, este întă
rirea controlului, îndeosebi în unită
țile in care transportul porumbului 
a rămas în urmă și unde se mani
festă cele mai multe neajunsuri în 
organizarea muncii. în această or
dine de idei se așteaptă mai mult din 
partea cadrelor trimise de la județ să 
ajute comunele, pentru că nu este 
de înțeles cum în situații ca cele 
semnalate mai sus. unde conducerile 
unităților și primăriile nu-si fac da
toria. să nu se intervină hotărît de 
către trimișii organelor județene.

Nicolae BĂBALĂU 
corespondentul „Scînteii'

jJLXUG'Cg Iii Illicit, olL14elv-l,!..

In cazul dc fată insă este 
totul necores- 
precum și de 
lăsată la voia 
la Marinică

Ritmul in creștere,
dar se poate și mai mult

Ieri, în unitățile agricole din ju
dețul Olt mai erau de recoltat doar 
3 600 hectare de porumb, ceea ce în
seamnă că in scurt timp se va în
cheia această lucrare. Acum. întreaga 
atenție este îndreptată spre transpor
tul porumbului. Pe cîmp au mai ră
mas circa 40 000 de tone.

Pină ieri, porumbul a fost livrat 
la fondul de stat în proporție de 42,5 
la sută din plan, iar la fondul F.N.C. 
76 la sută. Ritmul s-a intensificat 
mult în ultima perioadă. Cu toate că 
in cursul zilei de 23 octombrie 
a plouat, au fost transportate totuși 
in bazele de recepție 4 863 tone de 
porumb. Demn de remarcat este fap
tul că, in ziua la care ne referim, in 
multe unități s-a efectuat un număr 
mediu de transporturi mai mare de
cît cel prevăzut. Astfel, unitățile din 
cadrul consiliului unic agroindustrial 
Dobrun au efectuat in medie cite 6,5 
curse, cele de la Vlădila 3,5, Găvă- 
nești, Dejești, Radomirești și altele 
cite 3 curse. Dar media pe județ a 
fost de numai 2,5 curse. Și aceasta 
deoarece în multe unități încărcarea 
mașinilor durează 3—4 ore. nefiind 
organizate echipe de cooperatori, așa 
cum se procedează la unitățile frun
tașe. La Vlaici, de exemplu, mijloa
cele de transport au efectuat în me
die doar o singură cursă, la Potcoava 
— 1,3, la Alunișu — 1,7, la Balș — 

etc., cu mult sub media realizată 
județ și cu mult sub posibilități, 
aceste unități nici delegații tri-

1,8 
pe 
în

Cu eforturi susținute, printr-o am
plă mobilizare a forțelor existente, 
recoltarea porumbului în județul 
Constanta se apropie de sfîrșit. 
Acum, marea problemă o constituie 
transportul și depozitarea in bune 
condiții a porumbului, respectiv li
vrarea lui de către toate unitățile 
agricole la bazele de recepție, cores
punzător contractelor și obligațiilor 
ce le revin. Pe cimp se află în gră
mezi, sub cerul, liber, peste 200 000 
tone de porumb. Mult rămase in 
urmă sint livrările la fondul de stat 
si in contul fabricilor de nutrețuri 
combinate. Pe ansamblul unităților 
agricole, intre recoltare și livrări se 
înregistrează un decalaj de aproape 
50 la sută. Există însă 20 de coope
rative agricole care nu și-au onorat 
nici măcar 15 la sută din obligațiile 
contractuale. în alte 25 cooperative 
agricole cantitățile ce mai trebuie 
livrate în bazele de recepție depășesc 
3 000 tone, ceea ce, raportat la rit
mul transportului înregistrat in ulti
mele zile, ar mai însemna încă 25 
de zile efective de lucru. Există deci 
un mare 'decalaj între recoltare, 
transport si depozitarea porumbului, 
decalaj care. în condițiile înrăutăți
rii vremii, amenință cu degradarea 
unor mari cantități de porumb. Fa-' 
cern aoeastă subliniere tinînd seama 
că, chiar în condițiile timpului fru
mos si uscat de pină acum, s-au în
registrat unele neglijente in conser
varea porumbului. Cazul de la coo
perativa agricolă din Lespezi, unde 
am întîlnit la baza de recepție două 
remorci încărcate cu porumb boabe 
depreciat, este doar unul din exem
plele nedorite de acest fel.

O cauză a acestui decalai, oare
cum de natură obiectivă, o constituie 
necorelarea, încă de la începerea 
campaniei, a ritmului de recoltare cu 
capacitatea mijloacelor de transport. 
Pe ansamblul unităților agricole s-a 
înregistrat un deficit de circa 3 500 
tone capacitate pe zi. Ce-i drept, or
ganele agricole au solicitat din timp 
acoperirea acestui deficit : cele de 
transport au făcut promisiuni, dar de 
onorat au onorat atît cit au putut —

3 300 tone capacitate pentru transpor
tul produselor agricole din coopera
tivele agricole și 5 000 tone pentru 
întreprinderile agricole de stat. La 
acestea se mai adaugă mijloacele de 
transport aflate in proprietatea coo
perativelor agricole, cu o capacitate 
totală de 3 200 tone. Cum însă aceste 
mijloace sînt folosite si la transpor
tul altor produse, ne propunem să 
analizăm numai modul in care au

Iată deci diferențe de mii de 
tone între capacitățile raporta
te ca efectuate și cele trans
portate în realitate. S-ar putea 
aduce explicații cu privire la unele 
transporturi efectuate în contul com
plexelor zootehnice. dar cantitățile 
de porumb depozitate aici de la în
ceputul campaniei nu depășesc 15 000 
tone. De asemenea. în bazele de re
cepție prin care am trecut am întî.1-

auto a fost trimis în sprijinul agri
culturii este numai și numai, acela 
de a transporta produse agricole des
tinate a constitui fondul centralizat 
al statului sau cantitățile de porumb 
pentru formarea stocului de furaje 
concentrate. Pentru celelalte trans
porturi. unitățile agricole disDun de 
un parc propriu de mijloace de 
transport în măsură să le satisfacă 
toate cerințele.

Vodă. Scărișoreanu, 
Dumbrăveni și din alte 
cooperative agricole

gușor, Mircea 
Independența, 
20 asemenea 
restanțiere s-au livrat la baze can
tități de ordinul cîtorva toile. De ce 
atît de puțin ? — l-am întrebat pe 
președintele cooperativei agricole din 
Scărișoreanu, Ion Cristea. La în
ceput s-a plîns că nu are mașini. 
După ce îl rugăm să le inventarieze 
pe cele de care dispune, tragem 11-

Sătenii erau invitați la film de aventuri,

Este, desigur, o situație ieșită din comun, dar în județul Constanța mai sînt și altele 
care arată că este necesară întărirea disciplinei muncii în această perioadă

fost utilizate mijloacele I.T.A. închi
riate pentru transportul produselor 
agricole in bazele de recepție.

Să pornim mai întîi de la o rapor
tare statistică făcută de organele de 
transport, din care rezultă un coefi
cient de utilizare a autocamioanelor 
de 2,8 în cooperativele agricole și 
2 în întreprinderile agricole de stat. 
Raportat la numărul și capacitatea 
autocamioanelor închiriate, aceasta 
înseamnă că zilnic s-au transportat in 
baze circa 18 500 tone. Cum se pre
zintă în realitate situația livrărilor 
in baze în perioada 19—23 oc
tombrie:
Data total tone
19 X 13 520
20 X 12 275
21 X 11115
22 X 11276
23 X 14 136

nit multe mașini și remorci aparti- 
nind unităților agricole, ceea ce în
seamnă că parcul auto închiriat 
unităților agricole a transportat in 
realitate mai puțin decît cantită
țile înscrise în tabelul alăturat. 
Dealtfel, , consultînd foile de par
curs ale unor șoferi de la I.T.A. 
care au transportat porumb de la 
cooperativele agricole din Conacu. 
Ciocîrlia de Sus. Lespezi. Viisoara și 
Chirnogeni, nu am găsit nici unul 
care să fi efectuat mai mult de două 
curse pe zi. deși distantele de trans
port nu depășeau 15—20 kilometri. 
Admițînd însă că, pe ansamblu, mij
loacele I.T.A. închiriate cooperative
lor agricole au efectuat și al treilea 
transport în alte scopuri, nici atunci 
nu se poate admite nici un fel de 

1 explicație. Iar organele de transport 
nici nu au dreptul să invoce aseme
nea scuze atît timp cit știu foarte 
bine că scopul pentru care parcul

Dar îmbunătățirea activității de 
transport al produselor agricole în 
județul Constanța este cerută nu nu
mai de punerea urgentă la adăpost 
a cantităților mari de porumb aflate 
în grămezi pe cîmp, dar mai ales 
de necesitatea stringentă de a spori 
considerabil ritmul livrărilor la ba
zele de recepție. Chiar dacă am lua 
drept bună ultima balanță 
bului și atunci ar mai fi 
peste 300 000 tone. Or, în 
care s-a transportat 
baze, ar însemna ca 
prelungească pînă la 
noiembrie. Există însă 
tive agricole care mai 
baze între 1 800 și 5 000 tone. Pentru 
recuperarea unor asemenea restanțe 
de aici ar trebui să se livreze acum 
între 100 și 500 tone de porumb pe zi. 
Marți, 23 octombrie, de la Nistorești, 
Piatra, Runcu, Vulturu, Grădina, Tir-

a porum- 
cle livrat 
ritmul în 
acunr înpină 

livrările să se 
mijlocul lunii 
multe coopera- 
au de livrat în

nie, adunăm și rezultă o capacitate 
de 43 tone. Cu numai trei curse pa 
zi s-ar putea transporta 129 tone. Pe 
data de 21 octombrie au fost livrate 
doar 18 tone, 66 tone pe 22 octom
brie și 44 tone pe 23 octombrie. în 
medie, mai puțin de o cursă pe zi pe 
fiecare autocamion. Iar dacă ar fi să 
dăm crezare celor spuse de pre
ședintele cooperativei, atunci toate 
cele 8 camioane care lucrează aici 
au fost folosite pină acum... la trans
portul seminței de griu. Toate, cu 
excepția celor care n-au făcut ni
mic sau care soseau în cîmp în jurul 
orei 10 și se retrăgeau la sediul, coo
perativei după primul transport. Și 
aceasta pentru că aici cam atît ține 
ziua de lucru, chiar în această pe
rioadă de vîrf. La ora 17 cînd am 
ajuns la Scărișoreanu, liniștea se aș
ternuse peste sat. Singura care se 
afla „la lucru" era o caravană cine
matografică ce invita locuitorii sa-

tulul pentru ora 18 la două mari 
filme de aventuri. Poate că tocmai 
în dorința de a le putea viziona, co
mitetul comunal de partid Comana 
și-a decalat cu o oră ședința pe ziua 
respectivă. La ora 17 la ședință, la 
18 la film și te întrebi de ce la Scă
rișoreanu au fost recoltate doar 440 
hectare din cele 1165 cultivate cu 
porumb ; de ce de la Comana au 
fost livrate la bază mai puțin de 20 
la sută din cantitățile prevăzute pe 
acest an ?

Am dat acest exemplu pentru a 
răspunde in parte și la întrebarea : 
de ce activitatea în bazele de recep
ție începe după ora 8 și se încheie 
înainte de ora 18? Aceasta dove
dește că numai în puține cazuri se 
respectă indicația ca jumătate din 
mașini să fie încărcate de seara pen
tru ca a doua zi pină la ora 8 să se 
reîntoarcă pentru al doilea trans
port. Situația de la I.A.S, Pietreni, 
unde camioanele sint plimbate de la 
o fermă la alta, după cum găsesc sau 
nu găsesc pe cine să le încarce în 
cimp, pentru ca după aceea să ră- 
mînă nedescărcate prin bazele de re
cepție din lipsă de oameni, arată în 
același timp că nu este folosit co
respunzător nici măcar timpul de 
lucru din cursul zilei. Unde sînt e- 
chipele de încărcare și descărcare 
despre care se vorbește atît de mult? 
Unde sînt cadrele de partid trimise 
să sprijine, și să controleze desfășu
rarea activității în unitățile agrico
le? Sînt întrebări la care preferăm 
să se răspundă prin fapte. Iar aceste 
fapte trebuie să se concretizeze într-o 
sporire considerabilă a transportului 
produselor agricole aflate 
în respectarea întocmai a 
zilnice de livrare la bazele 
ție, grafice care trebuie 
40 000 tone transportate și 
fondul de stat.

Iată citeva probleme urgente pe 
care comandamentul județean tre
buie să le rezolve de urgență !

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

miși de la județ nu au acționat cum 
trebuie pentru buna organizare a 
transportului.

Miercuri, cu toate că terenul era ud 
în urma ploilor căzute, au fost luate 
măsuri pentru intensificarea trans
portului. Acolo unde mașinile nu pu
teau intra, porumbul era transportat 
din cîmp cu atelajele și remorcile. 
Au fost prezente la aceste acțiuni 
585 de mașini din parcul I.T.A., 462 
ale cooperativelor agricole, 1 538 de 
atelaje și peste 2 000 de remorci. Iată 
cum s-a acționat intr-una din unită
țile care au un volum mare de trans
port de efectuat : C.A.P. Seaca. 
„Avem de adus din cimp mai mult 
de 1 000 tone de porumb și 8 000 tone 
sfeclă de zahăr — ne spune tovarășul 
Marin Degeratu, secretarul comitetu
lui comunal de partid. La acest vo
lum de transport a fost nevoie să 
ne reorganizăm munca, să adoptăm 
soluții în funcție de starea vremii și 
a terenului. Astfel, pe lingă cele 13 
mașini ale I.T.A. și cele 7 ale coo
perativei agricole, am mobilizat la 
transport toate cele 50 de atelaje 
existente în comună. Ne-am organi
zat astfel munca incit în două zile 
să încheiem transportul porumbului, 
mai ales că pînă la baza de recepție 
nu avem decît 3—4 kilometri".

Aseară, într-o convorbire telefonică, 
secretarul comitetului comunal de 
partid ne-a comunicat că ieri au fost 
transportate din cîmp pește 250 tone 
de porumb. Asemenea mobilizare de 
mijloace de transport și o bună or
ganizare a acestei acțiuni am intilnit 
și la Radomirești, Stoicănești, Bre- 
beni. Izvoarele și altele. Trebuie to
tuși intensificată munca mai ales în 
unitățile care au înregistrat un ritm 
mediu sub cel prevăzut — Alunișu. 
Laici, Recea, Brebeni — unde mai 
sînt cantități mari de porumb pe 
cimp.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii1

pe cîmp, 
graficelor 
de recep- 
să atingă 
livrate la

Se anunță lapoviță 
și ninsoare—un motiv 

în plus pentru 
depozitarea recoltei
Institutul de meteorologie Și 

hidrologie avertizează că, in 
cursul zilei de azi, în Moldo
va. cea mai mare parte a Mun
teniei și in Dobrogea este po
sibil să cadă precipitații sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Pe alocuri, în aceste regiuni, 
vintul va prezenta intensificări 
din sectorul nordic, atingînd 
pină la 50 km pe oră. De ase
menea. temperatura va înregis
tra o scădere ușoară. Ținînd 
seama de această evoluție a 
vremii. Ministerul Agriculturii a 
indicat unităților agricole să >a 
măsuri de protejare a tuturor 
produselor perisabile — legume, 
fructe, cartofi și altele. O aten
ție deosebită trebuie acordată, 
în continuare, transportării po
rumbului aflat in grămezi pe 
cîmp și depozitării lui in cele 
mai bune condiții. Animalele 
trebuie adăpostite corespunză
tor, asigurindu-li-se, totodată, o 
bună furajare. Scăderea tempe
raturii însoțită de lapoviță șl 
vînt constituie un motiv in plus 
ca oamenii muncii din agricul
tură să acționeze energic pen
tru stringerea și depozitarea ur
gentă a recoltei.
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Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Socialiste România

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

adunare au luat parte tovarășii 
Bobu, Virgil Cazacu, Ion Co- 
Dumitru Popa, George Homoș- 
ministru de interne. Panteli-

Miercuri, a avut loc în Capitală 
adunarea festivă consacrată celei 
de-a XXXV-a aniversări a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

La 
Emil 
man, 
tean,
mon Găvănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, membri ai consiliu
lui de conducere al Ministerului Apă
rării Naționale, reprezentanți ai con
ducerilor unor instituții centrale și 
organizații obștești, veterani din răz
boiul antifascist, generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri, membri 
ai gărzilor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a 'tineretului pen
tru apărarea patriei, oameni ai mun
cii din București.

Au participat atașați militari acre
ditați la București. Era, de asemenea, 
prezentă delegația militară condusă 
de generalul-locotenent O Gik Rial, 
șeful Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Coreene.

A fost intonat imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de Nico
lae Mihalache. secretarul Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Despre evenimentul aniversat a 
vorbit generalul-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale. în cu
vintul său, vorbitorul a subliniat că 
sărbătorirea Zilei Armatei, care are 
loc in climatul de puternică eferves
centă politică generată de apropiatul 
Congres al XII-lea al P.C.R., con
stituie pentru ostașii țârii un fericit 
prilej de a-și afirma. încă o dată, 
dragostea fierbinte și devotamentul 
nemărginit față de popor, față de 
partid, față de omul ai cărui nume 
definește epoca fără seamăn pe care 
o cunoaște patria socialistă — secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele republicii, co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Manifestîndu-și adînca recunoștin
ță pentru aportul decisiv la elabo
rarea politicii care jalonează dezvol
tarea accelerată a societății noastre, 
creșterea prestigiului României pe 
toate meridianele, pentru fundamen
tarea și materializarea noii noastre 
doctrine militare, ce statuează apă
rarea patriei drept cauză și operă a 
întregului popor, pentru ridicarea 
capacității combative a armatei — a 
arătat vorbitorul — organizațiile de 
partid, întregul personal al oștirii, 
intr-un gind și o simțire cu toți ce
tățenii țării, au aprobat cu entu
ziasm propunerea ca, la apropiatul 
forum suprem al comuniștilor 
români, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului — 
chezășia sigură a viitorului nostru 
comunist.

Evocind geneza armatei revoluțio
nare de astăzi, ministrul apărării a 
reliefat însemnătatea angajării în
tregii armate române, împreună cu 
oamenii muncii, în revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, lupta, eroică 
dusă pe baricadele insurecției, pe 
drumurile aspre ale războiului anti
hitlerist, de armata română, care a 
probat cu strălucire atașamentul față 
de măreața cauză a libertății, inde
pendenței și suveranității patriei.

în continuare, a fost înfățișat dru
mul eroic străbătut de armata româ
nă, umăr la umăr cu armata sovie
tică, în luptele pentru eliberarea 
părții de nord-vest a țării de sub 
ocupația fascistă și, mai departe, 
pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și Austriei, pină la izbinda 
finală, evidențiindu-se efortul făcut 
de poporul român și armata sa, care, 
la chemarea patriotică a Partidului 
Comunist Român „Totul pentru 
front, totul pentru victorie !“, n-au 
precupețit nici un efort pentru zdro
birea celui mai crîncen dușman al 
umanității.

De ziua ei — a spus vorbitorul — 
în semn de fierbinte omagiu, Armata 
României socialiste își înclină cu 
adine respect drapelele de luptă in 
memoria neînfricaților comuniști și 
antifasciști, a bravilor ostași și ofi
țeri, a tuturor acelora care nu și-au 
precupețit sîngele și viața pentru 
libertatea, independența și propășirea 
patriei. De asemenea, aducem prino
sul recunoștinței noastre vitejilor 
ostași ai Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice, care au contribuit la elibe
rarea României și au făcut cele mai 
grele sacrificii pentru salvarea ome
nirii de gobia fascistă ; cinstim amin
tirea combatanților din celelalte țări 
ale coaliției antifasciste, din mișcarea 
de rezistență de pretutindeni.

Inestimabilul patrimoniu moștenit 
de la Înaintași este îmbogățit de ar
mata noastră revoluționară. Dînd 
o înaltă apreciere armatei noas
tre revoluționare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „România dispune 
de o forță armată bine dotată și te
meinic instruită, provenind din sinul 
poporului și legată strins de popor, 
cu un înalt nivel de conștiință poli
tică, pe deplin conștientă de înalta 
răspundere ce-i revine în marea 
operă istorică pe care o înfăptuiește 
poporul nostru. Formată si dezvoltată 
sub conducerea nemijlocită a Parti
dului Comunist Român — forța noli- 

■tică conducătoare a întregii noastre 
națiuni —. armata este oricînd gata 
să servească patria, să apere orin- 
duirea nouă, socialistă, libertatea si 
independenta întregii națiuni".

Asumindu-și răspunderea istorică 
față de prezentul și viitorul Româ
niei, partidul nostru a luat și ia 
toate măsurile pentru asigurarea ni
velului necesar al capacității de 
apărare a tării, a potențialului com
bativ al armatei, pentru pregătirea 
întregului popor în vederea apărării.

La cea de-a XXXV-a aniversare a

zilei sale, armata română se prezintă 
cu un corp de cadre care își onorează 
cu responsabilitate și competență 
rolul de specialiști militari și acti
viști politici, cu contingente de ostași 
care-și însușesc cu iscusință meseria 
armelor, cu o structură organizatorică 
perfecționată pe întreaga scară ierar
hică, cu un grad sporit de tehnici
tate al marilor unități și unităților ; 
industria proprie de apărare satisface 
într-un procent tot mai mare nece
sitățile armatei și ale celorlalte com
ponente ale sistemului național de 
apărare.

Călăuziți de prețioasele Indicații 
ale comandantului nostru suprem, 
comandanții, organele si organizațiile 
de partid se preocupă de îmbunătă
țirea stilului și metodelor lor de 
muncă, de perfecționarea procesului 
instructiv-educativ în spiritul con
cepției partidului și statului nostru 
privind apărarea patriei de către în-J 
tregul popor. Armata își aduce con
tribuția la instruirea gărzilor patrio
tice, a detașamentelor de pregătire

greșul al XII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor misiunilor în
credințate de patrie, popor și partid, 
de comandantul suprem al forțelor 
noastre armate.

A vorbit apoi, tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu. care a spus : „Prin- 
tr-o fericită coincidentă, aniversarea 
Zilei Armatei noastre are loc in 
perioada în care se implinesc pa
truzeci de ani de la Conferința de 
reorganizare a Uniunii Tineretului 
Comunist, care a hotărit alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
conducerea Uniunii Tineretului Co
munist. moment de importantă is
torică în lupta pentru unirea mase
lor de oameni ai muncii, a tinere
tului. împotriva exploatării și asu
pririi. a pericolului fascist, pentru 
■independenta și libertatea patriei.

întregul tineret al patriei noastre 
Știe că armata Republicii Socialiste 
România, care de-a lungul anilor s-a 
acoperit de glorie, se prezintă la cea 
de-a XXXV-a aniversare la înălți-

în

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
La cea de-a 35-a aniversare a Zilei Armatei Republicii Socialiste 

România, fiii patriei oare-și fac datoria sub drapel își îndreaptă gindurile 
lor cele mai luminoase, sentimentele de fierbinte dragoste și nemărginit 
devotament spre dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al 
republicii, comandant suprem al forțelor noastre armate.

Prin calitățile strălucite care vă sînt proprii, prin meritele neprețuite 
dobindite în fata partidului și a tării de-a lungul unei vieți clocotitoare 
și a unei titanice activități, dumneavoastră — cel mai de seamă fiu al 
națiunii, continuator pe o treaptă superioară a creației istorice a pleiadei 
marilor bărbați ridicați prin vremi din rindul poporului — întruchipați, 
în conștiința militarilor armatei noastre, ia fel ca iu cugetul tuturor celor 
ce trăiesc pe această vatră strămoșească, pe conducătorul de excepție al 
destinelor românești, luptătorul pilduitor pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în patria noastră. Sînteti 
militantul politic de rezonantă mondială, devotat trup și suflet idealurilor 
înfăptuirii unei lumi mai drepte și mai bune, triumfului în relațiile 
dintre state a principiilor egalității depline in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului neabătut al independentei și suveranității 
naționale.

Proeminenta dumneavoastră personalitate și-a incrustat adine efigia 
de înțelepciune, cutezanță si creație în toate mărețele realizări care au 
făcut din anii de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român 
cea mai dinamică și fertilă perioadă din istoria tării. In acest cadru, 
armata noastră revoluționară vă datorează toate înnoirile pe care ie-a 
cunoscut în pas cu mutațiile radicale ce au propulsat întreaga societate 
la cotele calitative ale prezentului : adîncirea trăsăturilor sale revoluțio
nare. înarmarea ei cu doctrina militară al cărei fondator sinteti si care 
statuează apărarea patriei drept cauză și operă a întregului popor, 
perfectionarea structurilor sale organizatorice și a procesului instructiv- 
educativ, înzestrarea sa cu armament și tehnică de luptă de performantă. 
Preocuparea statornică pentru apărarea națională, indicațiile cu valoare 
programatică pe care ni Ie dati permanent, participarea Ia numeroase ac
tivități din armată, grija neslăbită pe care o purtați ridicării pregătirii de 
luptă și politice ne călăuzesc și ne inspiră in eforturile consacrate slujirii 
cu dăruire a patriei. Iată de ce. plini de recunoștință, noi toti. de la 
soldat la general, vă adresăm într-un glas, dumneavoastră, primului ostas 
al tării, mulțumirile, din inimă, cele mai adinei.

însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu, de minunatele perspec
tive ale înfloririi patriei, prefigurate în proiectele documentelor celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, militarii de toate gradele sînt hotăriti 
șă-și consacre în continuare întreaga energie îndeplinirii ireproșabile a 
îndatoririlor de răspundere ce Ie revin. Pe temeiul exigentelor puse de 
dumneavoastră în legătură cu trecerea Ia o calitate nouă, superioară in 
toate domeniile, vom acționa neobosit pentru sporirea necontenită a 
puterii de luptă a unităților și marilor unități, a capacității lor de a ac
ționa eficient în orice împrejurare, întărirea permanentă a ordinii și 
disciplinei militare, ridicarea continuă a rolului armatei ca scoală de 
educație politică, patriotică, revoluționară si civică a tinerelor generații.

Concomitent cu pregătirea temeinică în vederea îndeplinirii misiunii 
de bază încredințate, ostașii tării, conștienti că dezvoltarea impetuoasă a 
economiei constituie însuși fundamentul capacității de apărare. își vor 
aduce, totodată, întreaga contribuție la înfăptuirea marilor sarcini ale 
construcției socialiste.

In atmosfera vibrantă a sărbătorii de la 25 octombrie, vă rugăm să 
primiți, mult stimate tovarășe comandant suprem, onorul solemn al oștirii, 
împreună cu asigurarea că întregul ei personal, urmînd neabătut linia 
politică internă și externă a gloriosului nostru partid comunist, este gata 
în orice moment ca. Împreună cu întreaga națiune, la chemarea patriei, 
la ordinul dumneavoastră, să apere vitejește, cu prețul oricărui sacrificiu, 
mărețele cuceriri revoluționare ale oamenilor muncii. libertatea, integri
tatea teritorială, independenta și suveranitatea României socialiste.

Să trăiti. tovarășe comandant suprem 1

profundă recunoștință fată de 
varășul Nicolae Ceaușescu. care, 
clarviziune, cutezanță 
volutionară. veghează 
destinele națiunii, ale 
socialiste, acționează 
pentru viitorul ei comunist. în înde
plinirea nobilei misiuni încredințate, 
noi toti. militari, luptători ai gărzilor 
patriotice, membri ai celorlalte com
ponente ale sistemului national de 
apărare, avem un minunat indemn, 
izvor de putere și elan in luminosul 
exemplu pe care ni-1 dă .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Gărzile patriotice, detașamente în
armate ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, create și conduse de 
partid, se mmdresc si ele cu reali
zările armatei, ale ostașilor si cadre
lor din unitățile militare, din coman
damentele superioare ale oștirii, de 
la care primesc un permanent si pre
țios sprijin și cu care.' potrivit indi
cațiilor comandantului suprem, cola
borează larg, realizează acțiuni co
mune pe câmpurile de instrucție, in 
aplicații. învață împreună arta de a 
învinge orice dușman care ar îndrăz
ni să atenteze la cuceririi? revolu
ționare ale poporului roman, la li
bertatea, independenta si integritatea 
României socialiste.

Acest cadru sărbătoresc reprezintă 
si pentru noi. gărzile patriotice, un 
fericit prilej de a raporta că vom 
munci și acționa cu responsabilitate 
comunistă pentru a fi gata in orice 
moment ca. împreună cu armata tă
rii, împreună cu întreaga națiune, să 
îndeplinim neabătut chemările pa
triei. ale poporului, ordinele coman
dantului suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul generalul-ma- 
ior în rezervă Andrei Miclescu. care 
a spus : Faptul că mă aflu aici, că 
mi s-a acordat onoarea să rostesc un 
cuvint. in numele veteranilor din 
războiul antifascist, constituie dovada 
elocventă a adevărului că, alături de 
militarii de astăzi ai tării, noi înșine, 
vechii ostași, ne numărăm printre 
sărbătorit! si sintem înconiurati — 
cum bine știm — de întreaga cinsti
re si prețuire din partea națiunii, a 
partidului, personal a comandantului 
suprem al forțelor noastre armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

încredințăm patria, poporul, parti
dul că. indiferent de numărul anilor 
ce-i purtăm pe umeri, am fost și vom 
rămine pentru totdeauna soldați, 
străjuitori devotați ai pămintului 
strămoșesc.

Sintem mîndri de trecutul glorios 
al tării, ca și de prezentul ei demn 
Si prosper, deasupra căruia strălu
cesc soarele socialismului și gin- 
direa revoluționară, cutezătoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sin
tem mindri de viitorul tot mai lu
minos al patriei, asa cum este el 
prefigurat in documentele celui de-al 
Xlț-lea Congres al partidului, docu
mente fată de care ne exprimăm în
treaga adeziune, si sintem mindri de 
oștirea noastră de astăzi, care duce 
mai departe cu cinste și îmbogățește 
zi de 
de la

La 
iului 
șilor 
mari .
drapelele tricolore, 
orice moment să-și 
misiunile sacre ce le 
timp cit ne vor bate 
vom fi întotdeauna umăr la umăr 
cu ei.

Partidpanții la adunarea festivă 
mesaj tovarășului 

secretarul 
Comunist

to- 
cu 
reși dăruire 

necontenit la 
patriei noastre 
cu înflăcărare

zi tradițiile glorioase mostertite 
înaintași.
acest jubileu, veteranii războ- 
antifascist urează tuturor? osta- 
țării să obțină succese toț mai 
in munca și veghea lor. sub 

să fie gâța, în 
îndeplinească 
revin. Atît 

inimile, noi

t
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Patriot înflăcărat, revoluționar
dîrz și clarvăzător în slujirea 
intereselor vitale ale poporului
(Urmare din pag. I)

militară a tineretului, 
formațiuni populare de 
derea creșterii continue 
apărare a tării.

Hotăririle adoptate în adunările 
și conferințele organizațiilor de 
partid din armată cu prilejul 
dezbaterii proiectelor documente
lor Congresului al XII-lea dau glas 
voinței comuniștilor. a întregului 
personal de a imprima muncii din 
unități un caracter mai concret, mai 
strins legat de viață, de obiectivele 
principale ale pregătirii de luptă și 
de specialitate, ale întăririi ordinii și 
disciplinei.

Ministrul apărării a spus apoi : 
Identificîndu-se total cu politica in
ternă a partidului și statului, milita
rii. de la soldat la general, susțin 
unanim și ferm politica externă a 
Republicii Socialiste România, la 
baza căreia stau principiile egalității 
în drepturi, respectării independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, nerecurge- 
rii la forță sau la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state si po
poare. în deplină concordantă cu 
această politică dinamică și clarvăză
toare. potrivit sarcinii trasate de co
mandantul suprem, armata noastră 
dezvoltă colaborarea pe multiple 
planuri cu armatele tarilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
ale tuturor țărilor socialiste. între
ține relații cu forte armate din țări 
în curs de dezvoltare. întreprinde 
contacte cu organisme militare ale 
altor state, indiferent de regimul so

und mai 
al pro-
/
a spus :

a celorlalte 
luptă in ve- 
a puterii de

cial-politic. in interesul 
bune cunoașteri reciproce, 
greșului și păcii.

în incheiere, vorbitorul 
Prezentînd. de ziua lor, raportul și 
onorul ostășesc națiunii și partidu
lui. comandantului supremi militarii 
armatei noastre sînt animați de 
voința ca, și de acum înainte, să-și 
consacre întreaga lor energie și pri
cepere înfăptuirii neabătute a înțe- 
leptei politici a partidului si statu
lui. întăririi capacității de apărare 
a tării, muncind fără preget pentru 
aplicarea ireproșabilă în viată a ho- 
tăririlor ce vor fi adoptate de Con-

mea rolului și misiunii ce i-au fost 
conferite de Partidul Comunist Ro
mân în societatea noastră. Este o 
realitate că, pe baza indicațiilor con
ducerii partidului, a ordinelor co
mandantului suprem, armata noastră
— adevărată scoală de educație po
litică și patriotică. în care se în
corporează. cum este firesc, și mun
ca organizațiilor U.T.C. — se preo
cupă de pregătirea temeinică de 
luptă și politică a tinerilor, contri
buie la formarea omului nou. con
structor demn al 
munismului.

După cum se 
Comunist Român 
nii Tineretului Comunist sarcina de 
mare răspundere de a se ocupa de 
pregătirea tineretului pentru apărarea 
patriei. Beneficiind de un larg spri
jin din partea unităților militare, a 
gărzilor patriotice, formațiunile de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei obțin, an de an, rezultate 
bune în ridicarea nivelului calitativ 
al întregului proces de educare si 
instruire.

în încheiere, vorbitorul a pus : în 
acest moment festiv, consacrat celei 
de-a XXXV-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România, 
gîndurile întregului tineret al patriei 
se îndreaptă către cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. asigurindu-1 că va acționa 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii partidului, a programelor de în
florire economică și spirituală a 
României, va răspunde cu înaltă 
responsabilitate la ordinele coman
dantului suprem • pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare și a realiză
rilor socialiste, a independentei si 
suveranității scumpei noastre patrii.

Sărbătorirea celei de-a XXXV-a 
aniversări a Zilei Armatei noastre
— a spus in cuvintul său generalul- 
maior Constantin Olteanu. șeful Sta
tului Major al gărzilor patriotice de 
la C.C. al P.C.R. — reprezintă si 
pentru gărzile patriotice un înălțător 
prilej de a-și manifesta din nou, 
într-un glas cu întregul popor român, 
sentimentele de fierbinte dragoste si

socialismului și co-

cunoaște. Partidul 
a încredințat Uniu-

mânești în competițiile europene 
inter-cluburi

17,00 Reportaj pe glob : ,,Orele Vlenei"
17.20 “.........................
18.50
19.00
19.20
19.40

Viața culturală 
1001 de seri 
Telejurnal 
îndeplinim programul 
Sub drapel, la datorie, 
dedicată Zilei Armatei 
Socialiste România 
Ora tineretului.
Conexiuni — serial științific. Epi
sodul 7 

21,35 Telejurnal
PROGRAMUL S

16.00 Noi. femeile 1 (reluare)

partidului.
Emisiune 

Republicii

20,05
20,30

16.25 Selecțiuni din emisiunea „Album 
duminical"

17.20 Anunțuri șl muzică
17.25 La fața locului
17.40 “
17.55
18,15
18.50
19,00
19.20
19,30
10,45 Nota zece la economii 

mentar
20.00 Deschiderea stagiunii de concerte 

a formațiilor muzicale ale Radiote- 
levizlunli.

Album coral
Viața rațională
Intîlnire muzicală 
1001 de seri 
Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Revista social-politleă TV

doeu-

au adresat un
NICOLAE CEAUȘESCU. 
general al Partidului
Român, .președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor armate. (Mesajul îl publi
căm alăturat)

ir
Adunarea a fost urmată de un 

spectacol de gală susținut de an
samblul artistic „Doina" al armatei, 
soliști vocali de la Opera română 
și actori ai teatrelor din Capitală.

comunist in localități ale județelor 
Prahova și Dimbovița. care intrau în 
raza teritorială a regionalei prahova 
a P.C.R. și a regionalei U.T.C.. au 
avut drept obiectiv, paralel cu con
stituirea de noi nuclee ale Uniunii 
Tineretului Comunist, intensificarea 
activitățji revoluționare a tineretului 
și organizarea de filiale ale ..Blocului 
pentru apărarea libertăților demo
cratice". principala organizație de 
masă legală din acea perioadă, prin 
intermediul căreia Partidul Comu
nist Român acționa pentru atragerea 
tuturor forțelor democratice, patrio
tice în lupta antifascistă. Această ac
tivitate i-a atras din nou arestarea, 
în ianuarie 1936, și condamnarea la 
2 ani și jumătate de închisoare. Re
gimul aspru de detenție la care a fost 
supus la Doftana nu i-a putut însă 
fringe voința de luptă, tinărul mi
litant revoluționar avîntîndu-se din 
nou în luptă imediat după eliberarea 
din închisoare.

Era perioada în care asupra tării 
se întindeau tot mai amenințători 
norii negri ai expansiunii Germaniei 
hitleriste, în care se accentuau pre
siunile pentru ascensiunea la putere 
a agenturii interne a hitleriștilor — 
odioasa „Gardă de fier“. Exponent al 
intereselor vitale ale poporului ro
mân, 
și-a 
tru 
turor 
tice ale poporului, _ _______
pentru a bara ascensiunea fascismu
lui, a salvgarda independența și su
veranitatea patriei.

Odată cu alte măsuri menite 
a intensifica activitatea revoluțio
nară în rindul diferitelor cate
gorii ale populației. P.C.R. s-a orien
tat spre reorganizarea activității Uni
unii Tineretului Comunist, conside- 
rînd că dizolvarea U.T.C. in 1936. la 
indicația Internaționalei Comuniste a 
tineretului, a constituit „o gravă gre
șeală politică". în acest scop, la în
ceputul anului 1939, C.C. al P.C.R. a 
hotărit constituirea Comisiei centrale 
de reorganizare a U.T.C.. în cadrul 
căreia a fost desemnat și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Tinărul militant 
comunist a fost totodată desemnat 
printre participants la cursurile pri
mei școli superioare de partid orga
nizate de C.C. al P.C.R. la Ploiești, 
în condiții de adincă conspirativitate, 
tocmai în vederea pregătirii cadrelor 
necesare reorganizării U.T.C.

Activitatea de reorganizare a Uniu
nii Tineretului Comunist avea să se 
desfășoare în legătură nemijlocită eu 
ansamblul vastei 
nare desfășurate 
vreme.

După cum este 
ment esențial in lupta împotriva 
războiului, pentru bararea fascismului, 
pentru salvgardarea independentei și 
integrității teritoriale a României l-au 
reprezentat marile manifestații anti
fasciste și antirăzboinice de lâ‘ 1 Mai 
1939. Desfășurate sub semnul unității 
muncitorești, ăl Frontului Urile din
tre comuniști și socialiști, demonstra
țiile de la 1 Mai 1939 au evidențiat 
hotărîrea fermă a clasei muncitoare, 
a poporului român de a se opune cu 
toate forțele fascismului, războiului. 
Așa cum se știe, în organizarea și 
conducerea acestor viguroase acțiuni 
revoluționare, un rol deosebit a avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care fu
sese desemnat de partid în Co
misia de organizare a manifestațiilor.

Acțiunile revoluționare de la 1 Mai 
1939 au exercitat o puternică înrâu
rire asupra procesului de reorganiza
re a U.T.C. Concluziile 
tele campaniei politice

Partidul Comunist Român 
intensificat eforturile pen- 

făurirea frontului unic al tu- 
fortelor democratice si patrio- 

ca singura cale

activități revoluțio- 
de partid in acea
cunoscut, un mo-

și invățămin- 
pentru pregă-

(Urinare din pag. I) ției. 
mers 
semn 
faptului că.
a avut mai de preț în ea, a 
fost o expresie vie a filo
nului de geniu al poporu
lui nostru.

Si dacă vorbim de geniul 
creator al poporului tre
buie să spunem că 
condiții de care 
,.apelul1* citat de 
făcut ca puterea creatoare 
a națiunii noastre să nu fie

cultura română 
înainte. Asta, 

al Vitalității sale, 
prin ceea

acele 
vorbește 
noi au

necunos- 
tară. Nu 
in acele 

chiar, 
în afara

umilitoarea nesiguranță. Ce 
însemna statutul social al 
creatorului nu cu multe 
secole în urmă, dar cu cite- 
va decenii înainte de elibe
rare? El era acela oe care 
o burghezie flămîndă și 
rapace ii impunea avînd în 
centru monstruoasa morală 
a banului, desfigurînd sau 
de-a dreptul ignorind valo
rile adevărate crescute și 
păstrate in viața poporului, 
a maselor de „umiliți și 
ofensați" sadovenieni. rătă
ciți pe coclauri, 
cuti în propria lor 
spune nimeni că. 
condiții vitrege 
România a rămas
civilizației, a progresului si 
că nu avem monumente. în 
toate genurile, cu care ne 
mîndrim pe drept cuvint, 
dar nu putem nega rămine- 
rile in urmă, intîrzierile. 
grelele moșteniri ale trecu
tului. Căci numai în acest 
fel vom putea înțelege rit
mul iri.care. obiectiv, a 
trebuit să ne dezvoltăm, 
ritm și amploare ne care, 
iată, documentele viitorului 
nostru ce vor fi adoptate 
de apropiatul Congres le 
continuă, exprimînd astfel 
adinca dragoste pentru po
por. voința comuniștilor 
din România, a tuturor oa
menilor acestor nămînturi 
de a merge rapid înainte, 
spre societatea comunistă 
înfloritoare. Trufia vană

■ n-are ce căuta aici, ea nu 
trebuie să ne împiedice de 
a vedea și resimți dureroa
sele intirzieri. handicapul 
lăsat moștenire de un tre
cut in care strigătul zgu
duitor reprodus mai sus nu 
era nicidecum singular.

Sigur, cu toate aceste 
zăbale de tristă memorie, 
cu toate piedicile puse de 
o protipendadă semidoctă 
și străină de interesele na-

IAȘI • Membrii cenaclului li- 
terar-artistic „George Călinescu", 
de pe lingă casa de cultură 
a sindicatelor din Iași, desfășoa
ră, în aceste zile, o serie de 
manifestări: a avut loc vernisarea 
unei expoziții de pictură a Măriei 
Popovici. la biblioteca județeană 
„Gheorghe Asachi", precum și ex
poziția „Spectacolul lumii", pictură, 
de Cicerone Sbanțu la Galeriile de 
artă ale Teatrului Național „Vasile

Alecsandri", precum și o altă ex
poziție de pictură a lui Mircea 
Șuteu. la casa de cultură a sindi
catelor • La darurile și urările de 
sănătate oferite de comisiile de 
temei și de cruce roșie din cir
cumscripțiile 38. 39, 40 și 8 din 
lași, celor aflați la căminul de 
bătrîni din localitate un grup de 
pionieri și șoimi ai patriei le-au 
adăugat prezentarea unui spectacol 
artistic. (Manole Corcahi) • SIBIL'.

La galeriile de artă „Sirius" din 
Sibiu a fost deschisă in cinstea A- 
nului internațional al copilului o 
expoziție de desene realizată de 
elevi ai învățătoarei Anna Moss, de 
la Liceul pedagogic Sibiu (clasa a 
IlI-a D, elevi de 8—9 ani) • în 
ziua de 28 octombrie la Oficiul 
poștal al comunei Șelimbâr (jude
țul Sibiu) va funcționa o ștampilă 
specială emisă de filiala Sibiu a 
Asociației Filateliștilor din Româ

tirea și desfășurarea acestor acțiuni, 
prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Comisia centrală de 
reorganizare a organizației tineretu
lui comunist, au stat la baza întregii 
activități întreprinse ulterior în a- 
ceastă direcție. Activitatea comisiei 
s-a concretizat în elaborarea mate
rialelor privind orientarea poli
tică, formele organizatorice și me
todele de luptă ale U.T.C.. precum 
și într-o amplă și susținută muncă 
organizatorică de pregătire a confe
rinței naționale a tineretului comu
nist. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a ocupat direct de refacerea orga
nizației U.T.C. din Capitală, precum 
și din alte centre 
țării

drep- 
nial

o in

importante ale 
Iași. Galați. Craiova — parti- 

cipînd la un șir de consfătuiri și șe
dințe Ilegale in care au fost consti
tuite comitetele regionale ale U.T.C.,' 
desfășurînd o activitate neobosită în 
rîndurile tineretului.

Această perioadă de efervescență a 
luptei revoluționare a fost, totodată, 
perioada reliefării calităților unor ti
neri militant! proveniti din rîndurile 
clasei muncitoare, a formării unor noi 
cadre, tinere și de nădejde, ale parti
dului. Astfel, o contribuție marcantă 
la acțiunile desfășurate în cursul anu
lui 1939 pentru refacerea organizației 
revoluționare de tineret a adus to
varășa Elena Petrescu (Ceaușescu). 
Aflată în fruntea comisiei de reorga
nizare intr-unui din sectoarele Ca
pitalei, tinăra comunistă s-a impus 
printre cei mai energici și activi 
militanți. desfășurînd o intensă si 
susținută activitate politică. în spe
cial în cercurile culturale de pe 
lingă breslele muncitorești. încă de 
atunci și sub înrîurirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, alături de care a 
activat nemijlocit, aveau să se ma
nifeste tot mai puternic însușirile 
deosebite de militantă revoluționară.

La capătul acestei laborioase acti
vități pregătitoare, spre sfîrșitul anu
lui 1939, s-au întrunit, într-o casă 
conspirativă de pe șoseaua Giurgiului 
din București, tinerii activiști desem
nați de comitetele regionale de partid 
ca delegați la conferința de refacere a 
Uniunii Tineretului Comunist. După 
dezbaterea profundă a problemelor 
majore ale situației politice interne si 
internaționale, a implicațiilor grave 
ale războiului asupra tineretului, a 
sarcinilor imediate și de perspectivă 
ale Uniunii Tineretului Comunist, 
conferința a adoptat un cuurinzător 
olan de acțiune și a ales Comitetul 
Central al U.T.C. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales în Secretaria
tul Comitetului Central al U.T.C.

Reliefînd însemnătatea majoră a 
reorganizării pentru intensificarea 
activității revoluționare a tinere
tului. Uniunea Tineretului Comunist 
sublinia. în primul anei lansat după 
reconstituire : „Noi. tinerii comu
niști, fiii poporului muncitor, vă che
măm Ia luptă pentru dreptul la pîi- 
ne. la muncă, Ia carte, la pace și via
ță. Contra dictaturii 
pentru a salva prin luptă 
muncitor de Ia orașe si sate 
nimicitor s-a înființat, cu 
Partidului Comunist din 
Uniunea Tineretului Comunist".

Conducerea centrală a U.T.C. a 
pornit imediat, cu energie și tenaci
tate. la constituirea unei outernice 
organizații revoluționare a tineretului 
la scară națională, capabilă să acti
veze în condițiile aspre ale ilegali
tății : au fost înființate secțiile și re- 
soartele de specialitate ale C.C. al 
U.T.C., organizații teritoriale la ni
vel regional 
represiunilor 
de autorități,

sugrumătoare. 
tineretul 

de război 
sprijinul 

România,

și județean. In pofida 
și prigoanei dezlănțuite 
manifestele, broșurile și

alte publicații ale organizației revo
luționare a tineretului erau tot. mai 
larg difuzate in fabrici, școli și la 
sate. „Peste tot unde, prin sprijinul 
Și grija Partidului Comunist, se în
ființează secțiuni ale U.T.C. — scria 
„Scinteia" ilegală — tinerii aderă la 
ele cu entuziasm si holărire. văzind 
în U.T.C. o armă puternică a luptei 
tinerelului din România pentru 
turile sale, pentru o viată 
bună...**.

Reorganizarea U.T.C. a avut
fluentă considerabilă asupra desfășu
rării ulterioare a luptei revolutiona
rc a tineretului și, în general, a 
întregului popor. Aplicind neabătut 
linia partidului, Uniunea Tineretului 
Comunist s-a aflat in primele rînduri 
ale luptei împotriva dictaturii mi- 
litaro-fasciste. a organizat nenumă
rate acțiuni de sabotare a războiului 
hitierist, a mașinii de război fasciste. 
Din rîndurile U.T.C., ca și ale parti
dului, numeroși eroi ai clasei munci
toare, ai poporului și-au jertfit liber
tatea și chiar viata. însuflețiți d; 
idealul suprem al eliberării patriei de 
sub ocupația nazistă, al făuririi un< i 
Românii noi. libere și independenți.

Din primele zile’ ale glorioasei insu 
recții din august 1944. partidul a încre
dințat tovarășului Nicolae Ceaușesc i 
conducerea Uniunii Tineretului Comu - 
nist. in calitate de secretar general. Pe 
linia continuității istorice se asigu
rau astfel condițiile necesare pen
tru mobilizarea tinerei generații ia 
înfăptuirea sarcinilor specifice noii 
etape a procesului revoluționar. 
Sub conducerea partidului, U.T.C.. a 
contribuit activ la izbînda revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifasciste și antiimperialiste. la 
sprijinirea luptei eroice a arma
tei române pe frontul 
rist, iar apoi și-a 
de mare însemnătate 
rarea marilor bătălii sociale care au 
dus la Instaurarea puterii populare 
și la victoria noii orînduiri în Româ
nia. în fiecare treaptă pe care am 
suit-o pe drumul socialismului, i i 
fiecare biruință obținută in acești 
ultimi 35 de ani, se află incorporaț i 
lupta inimoasa, munca harnică, efor
turile dirze ale tinerei generații, ale 
organizației sale revolutiohare.

De-a lungul deceniilor de luptă 
revoluționară. în cadrul U.T.C. s-au 
format si călit cadre de nădejde ale 
partidului, militant! care și-au făcut 
din cauza poporului, a socialismului 
supremul țel al vieții și activității lor.

CEL CÂRD IA CU PATRU DECE
NII IN URMA. IN ASPRELE CON
DIȚII ALE ILEGALITĂȚII, PARTI
DUL Ii Încredința condu
cerea ORGANIZAȚIEI REVOLU
ȚIONARE DE TINERET, SE AFLA 
ASTAZI ÎN FRUNTEA PARTIDU
LUI ȘI STATULUI ; DE GÎNDIREA 
SA ÎNDRĂZNEAȚĂ ȘI DE ACTIVI
TATEA SA DINAMICA, CLOCOTI
TOARE SE LEAGĂ TOATE MĂRILE 
VICTORII. ÎNNOIRILE FUNDAMEN
TALE CARE AU FĂCUT DIN ANII 
DE LA CONGRESUL AL IX-LEA 
ĂL PARTIDULUI PERIOADA CEA 
MAI RODNICĂ DIN ÎNTREAGA 
ISTORIE A TARII. PRESTIGIU». 
FĂRĂ PRECEDENT DOBlNDIT DE 
ROMANIA PESTE HOTARE. CĂTRE 
El, SE ÎNDREAPTĂ SENTIMENTE
LE DE DRAGOSTE, RECUNOȘ
TINȚA ȘI MÎNDRIE PENTRU CEEA 
CE AM REALIZAT ; DE PREZEN
TA SA ÎN FRUNTEA PARTIDULUI 
ȘI A STATULUI ESTE LEGATA 
CERTITUDINEA ÎN MINUNATUL 
VIITOR PE CARE ÎL DOREȘTE 
DIN ADÎNCUL INIMII ȘI PE CARE 
ÎL FĂUREȘTE PRIN MUNCĂ SA 
HARNICA POPORUL BOMF"’NA- 
INTIND PE CALEA SOCI^aT MU
LUL SPRE COMUNISM. ,

arma- 
antifi'lc- 

dat aty A' I 
la desiuașu -

a lumii în-tarea 
tregi.
afirmarea geniului 
al poporului, punerea 
în valoare, crearea condi
țiilor materiale, dar si spi
rituale ca el să se manifes
te nestingherit — iată ce 
am avut de recuperat.

Este greu, dar cu atît mai 
tentant, sâ ne imaginăm 
ce opere de valoare ar 
fi putut lua naștere atunci, 
dacă arta și cultura. în 
general, ar fi avut locul

generală
Cîmp larg pentru 

creator 
lui

lui.ferent de naționalitatea 
Prin harul și osirdia sluji
torilor artei, cărora parti
dul le-a dat un cadru 
optim și o posibilitate to
tală de afirmare, torta spi
ritualității românești își 
păstrează flacăra vie. ilu- 
minind poporul însetat de 
cunoaștere si înfrumusețare 
prin artă, făcind din Româ
nia nu numai o tară a es
caladărilor miraculoase pe 
verticala social-economică. 
ci și a unei veritabile ex-

Al doilea soare, cultura...
decît in mică măsură valo
rificată. Nu vom .fi nici
odată atît de departe de 
înaintașii noștri din grelele 
secoie trecute incit să nu 
gindim tulburați, intristati 
la soarta talentelor, a ge
niilor anonime risipite, 
pierdute pe drum, care au 
murit necunoscute ! Căci, 
cu toate nemuritoarele 
mărturii ale geniului ano
nim. popular, răsp'mdite in 
cintece si doine bătrine. în 
dansuri. în monumente ar
monios închegate. mărtu
risind un stil inconfundabil. 
in opere literare, muzica
le. plastice, cu toate acestea 
noi n-am putea. fără a 
greși, să nu ne dăm seama 
ce multe avinturi 
frînte, ce multe, 
rate aripi tăiate.
de împilatorii dinăuntru și 
din afară. Și poate că nu 
este pierdere mai mare, 
afeetînd viitorul insusi al 
unui popor, decît poprirea 
talentului, a geniului crea
tor, a gindului îndrăzneț 
menit să ducă înainte carul 
istoriei. în rînd cu dezvol-

nia cu prilejul împliniri! a 380 de 
ani de la bătălia lui Mihai Viteazul 
de la Șelimbăr. în cuprinsul

CARNET CULTURAL

ștampilei este inserat acest detaliu 
din inscripția de pe monumentul 
de la Șelimbăr : „în amintirea os
tașilor lui Mihai Viteazul câzuți ne 
aceste locuri in anul 1599". (Nico

au fost 
nenumă- 
retezate

de cinste pe care îl au as
tăzi. Pentru că. trebuie sâ 
recunoaștem. încă de la în
ceputurile sale, socialismul 
românesc a postulat înflo
rirea. democratizarea si 
sprijinirea culturii drept 
scopuri de căpătii ale sale. 
Nu se putea, in condițiile 
mutațiilor excepționale care 
au avut loc la toate nive
lurile societății noastre, in 
climatul de desprimăvărare 
și entuziasm robust care 
pusese stăpinire pe întreaga 
•suflare a tării, ca relația 
dintre stat și cultură să nu 
fie așezata pe baze noi. 
trainice și umaniste, să nu 
înregistreze inedite și .spec
taculoase străluciri.

Ne aflăm astăzi, 
mai bine de 35 de ani 
la cucerirea puterii de 
tre popor, pe făgașul
bun. Avem, așa cum se si 
cuvine să aibă o națiune 
civilizată, cu bogate tradi
ții. o uriașă rețea a civili
zației spirituale, care vas- 
cularizează și bucură fie
care așezare a patriei, fie
care om al muncii, indi-

ia 
de 

că- 
cel

plozii creatoare. Firește, 
mai există neajunsuri („eu 
nu știu naștere fără 
dureri !“. zicea poetul), a- 
dică birocrație, rutină, cos
mopolitism. impostură, spi
rit mimetic, fugă de răs
pundere. teamă de nou și 
alte tipuri de rugină civică. 
Eradicarea acestora va 
veni, cu siguranță, din mo
dul în care fiecare creator, 
fiecare factor de decizie și 
răspundere în domeniul cul
turii va înțelege să ia a- 
minte la pulsul trepidant al 
patriei, să asigure hrana 
spirituală a harnicilor fău
ritori de bunuri, să își ac
tivizeze conștiințele în con
formitate cu cel mai auten
tic spirit revoluționar și cu 
idealurile națiunii.

Așa cum 
multe dintre 
le culturii 
luat naștere 
unor comenzi 
persoane private sau ale is
toriei înseși, cuplate cu a- 
celea ale propriilor con
științe ale artiștilor — in 
ceea ce ne privește pe noi.

cele mai 
capodopere- 
umane au 

în urma 
— ale unor

creatorii din România con
temporană. comanda este 
foarte limpede : ea ne-a 
fost dată de tara insăsi si 
de partidul ei comunist, de 
timpul de glorii oe care îl 
trăim, de aspirațiile mile
nare ale neamului româ
nesc de a trăi in libertate, 
unitate și bună pace cu ce
lelalte seminții ale lumii. 
Acesta este cel 
tor mecenat din 
turii românești, 
de aur a căruia 
semințele unor mari recolte 
viitoare, iar flamura birui
toare a Tricolorului ne va 
impodobi creștetul cu o 
aură fără pereche. Nu în- 
tîmplător. ctitorul noii 
Românii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ne-a îndemnat 
să ne indreptăm atenția că
tre izvoarele veșnic vii ale 
artei adevărate, către viata 
și năzuințele omului de 
rind. cu bucuriile si uneori 
necazurile sale, cu virtuțile 
și setea lui de a se înnobila 
prin artă. Tot astfel, nu în- 
timplător tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a initiat acea 
uriașă platformă de foraj 
in geniul creator al poporu
lui nostru, care este Festi
valul național „Cintarea 
României".

Iată de ce. apropiatul Con
gres al partidului pune și in 
fata noastră, a creatori
lor. tineri și virstnici. con
sacrat! sau mai puțin con- 
sacrați. sarcini care tin de 
o superioară înțelegere a 
rosturilor artei in Cetate. 
Noi nu putem, nu avem 
dreptul moral să irosim a- 
ceastă șansă istorica pe 
care ne-au dat-o partidul, 
secretarul său general, de 
a pune umărul la înălțarea 
patriei, dindu-i chipul pre
figurat de marile proiecte 
pe care întregul popor le 
dezbate și le adoptă ca 
fiind expresia propriilor 
saie aspirații.

mai înăltâ- 
istoria cul- 

sub raza 
germinează

lae Brujan) • GALAȚI. Sub titlul 
„Educația materialist-științifică, o- 
biectiv esențial al muncii ideologi
ce de formare și dezvoltare a con
științei socialiste", in comuna Bar- 
cea s-a desfășurat un simpozion la 
care au participat factori de răs
pundere din comuna gazdă și alte 
cinci localități ipvecinate. Manifes
tarea — organizată de comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă — a prilejuit dezbateri și

consultații pe această temă, cit și 
organizarea, de către Biblioteca ju
dețeană „V. A. Urechia" a unei 
expoziții de carte adecvată temei 
analizate. în holul Universității a 
fost vernisată expoziția „Puls 
studențesc", de pictură, grafică și 
fotografii semnate de studenți. La 
casa de cultură a studenților a 
avut loc o intîlnire cu Mihai Be- 
rindei, președintele clubului de 
jazz din Capitală, cu care ocazie

s-au purtat discuții pe tema „Fol
clorul. izvor permanent de inspi
rație pentru muzica de jazz". (Dan 
Plăeșu) • PITEȘTI. în regia ar
tistică a lui Ion Focșa și scenogra
fia lui Emil Moise Szalla. la Tea
trul de Stat din Pitești s-a prezen
tat în premieră piesa „Casa cu două 
fete" de Mircea Ștefănescu. Ga
leria de artă naivă din Pitești 
găzduiește expoziția „Copiii lumii 
desenează". (Gheorghe Cirstea)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Jamaicăi

Primire la primul ministru al guvernului Între 25-31 octombrie

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul BENJAMIN ALAN 
LUCIEN CLARE a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceausescu un salut 
prietenesc si cordiale urări din partea 
primului ministru al Jamaicăi, Mi
chael Norman Manley, si a poporului 
jamaican.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prllei se spune: ..Ofi
cializarea relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre relevă două evoluții 
importante. Ea subliniază. în primul 
rînd, maturizarea politică a propriei 
mele țări, care se desprinde de co
lonialism și neocolonialism si caută 
să se afirme ca un stat cu adevărat 
independent printre celelalte națiuni, 
mari si mici, cu diferite sisteme so- 
clal-politice. Totodată, evidențiază 
recunoașterea pe care o conferim 
României pentru poziția sa în pro
blemele internaționale. în această 
privință, aș dori să menționez rolul 
dumneavoastră activ, domnule pre
ședinte. în mișcarea pentru pace, 
destindere și dezarmare, sprijinul pe 
care îl dați mișcării de nealiniere și 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale. Remarcăm, de aseme
nea. angajamentul dumneavoastră de 
a extinde relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare și sprijinul pe care 
l-ați acordat eforturilor lor de a

INFORMAȚII
Convenție. Miercuri> 24 oc- 

tombrie, a fost semnată la București 
Convenția dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Repu
blicilor Sovietice Socialiste privind 
specializarea și cooperarea în produc
ția mijloacelor chimice pentru pro
tecția plantelor, îngrășămintelor mi
nerale și a altor produse chimice și 
livrările reciproce ale acestor pro
duse pe perioada 1981—1985.

Documentul a fost semnat, din îm- 
puter cirea guvernelor celor două 
țări, a<e Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice al Republicii Socia
liste România, și de Leonid Kostan- 
dov, ministrul industriei chimice al 
U.R.S.S.

Convorbiri. Miercuri- minis- 
trul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, general-colon el 
Ion Coman, a primit delegația mili
tară coreeană condusă de general-lo- 
cotenent O Gîk Riăl, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei populare co
reene. La primire a luat parte Sin 
In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene 
în tara noastră. Convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au evidențiat bunele relații dintre ar
mata română și armata R.P.D. Co
reene, relații care se dezvoltă pe 
baza stimei și respectului reciproc 
dintre cele două țări și popoare.

Colaborare economică.
Miercuri după-amiază au început la 
București convorbirile dintre delega
ția economică malayeziană condusă 
de Dato’ Seri Syed Nahar Shahabud- 
din, ministrul șef al statului Kedah, și 
delegația română condusă de Dumitru 
Bej an, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Miercuri, tovarășulPrimire.
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Ibrahima Dieng, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Senegal în 
țara noastră, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

Do^ție de cărți. La Aca_ 
demia Republicii Socialiste România 
a avut loc miercuri o festivitate in 
cadrul căreia ambasadorul R.D. Ger
mane la București, Siegfried Bock, a

Fiecare obiectiv de investiții- 
cît mai repede în funcțiune!

(Urmare din pag. I)
de montaj corespunzătoare. Conlu- 
crind permanent și îndeaproape, or
ganizațiile de construcții și cele de 
montaj au datoria să înlăture de ur
gență decalajul actual și să se înca
dreze cit mai repede în graficele de 
execuție stabilite. La rîndul lor, 
printr-o energică concentrare de 
forțe, montorii, sprijiniți direct de 
beneficiari, sînt chemați să monteze, 
grabnic utilajele aflate in stoc și să 
recupereze restanțele la lucrările de 
montaj.

FURNIZORII DE UTILAJE TEH
NOLOGICE, prin receptivitatea și 
promptitudinea dovedite față de so
licitările montorilor de pe șantiere, 
pot și trebuie să-și aducă o contri
buție hotăritoare la intrarea în func
țiune a noilor obiective și capacități. 
In cazul unor investiții — printre 
care Combinatul de fire sintetice 
Vaslui, capacitățile de pe platforma 
industrială Zalău, Combinatul chi
mic din Giurgiu și altele — lichi
darea restanțelor în livrări, acumu
late în lunile anterioare, stabilirea 
unui acord deplin între ritmul de 
primire a echipamentelor pe șantie
re și graficele de lucrări constituie 
cea mai importantă condiție pentru 
punerea lor. grabnică în funcțiune. 
Nimic nu este mai important în mo
mentul de față pentru colectivele de 
oameni ai muncii de Ia întreprinde
rile de utilaj chimic din Ploiești și 
Făgăraș, întreprinderea „Unio" din 
Satu Mare, întreprinderile bucurește- 

realiza independența economică și 
dezvoltarea".

în continuare. în cuvintare este 
exprimată convingerea „că stabilirea 
relațiilor diplomatice între Jamaica 
și România va duce la o înțelegere 
mai mare șl la posibilități mai largi 
de cooperare și schimburi în avan
tajul reciproc al celor două țări si 
popoare".

Ambasadorul și-a manifestat do
rința de a contribui la Întărirea rela
țiilor prietenești dintre România și 
Jamaica.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUSESCU 
a transmis, la rîndul său. un salut 
prietenesc și cele mai bune urări pri
mului ministru al Jamaicăi si po
porului jamaican.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „Deși situa
te Ia distante mari una de alta. 
România și Jamaica — țări în curs 
de dezvoltare — sînt profund intere
sate să colaboreze șl să conlucreze 
cit mai strîns. atît pe planul relații
lor economice, tehnico-științifice si 
culturale bilaterale, cît si pe arena 
internațională, pentru asigurarea pro
gresului și prosperității popoarelor 
lor. pentru cauza generală a păcii si 
înțelegerii între națiuni, pentru so
lutionarea marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea".

oferit acestui for științific o repre
zentativă colecție de cărți. Colecția, 
care va intra în patrimoniul Biblio
tecii Academiei, cuprinde opere ale 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, apărute in R.D. 
Germană, lucrări ale clasicilor mar- 
xism-leninismului, volume cu carac
ter științific, enciclopedic și tehnic, 
în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul JLD. Germane a re
levat bunele relații de prietenie și 
colaborare cultural-științifică stator
nicite între țările noastre. Au mulțu
mit pentru donația făcută acad. Șer- 
ban Țițeica. vicepreședinte al Acade
miei. și prof. univ. Jean Livescu, di
rectorul Bibliotecii Academiei.

Zilele economiei R. P.
llnyare Cluj-Napoca s-au des
chis, miercuri, „Zilele economiei și 
tehnicii Republicii Populare Ungare". 

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni Ion Constantinescu. 
președintele Camerei de comerț și 
industrie a României. Marjai Jozsef, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, și Odon Kallos, 
președintele Camerei de comerț a 
R.P. Ungare.

La manifestare a participat to
varășul Stefan Mocuța, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean.

A fost prezent Sandor Rainai. am
basadorul R.P. Ungare în țara noastră.

Manifestare științifică.
Ieri au început în Capitală „Zi
lele juridice balcanice", manifestare 
științifică organizată cu concursul 
UNESCO de Asociația de studii sud- 
est europene în colaborare cu Asocia
ția juriștilor din România și Socie
tatea română de drept comparat. 
Aflate la prima ediție. „Zilele juri
dice balcanice" inaugurează activita
tea seminarului și cursului practic de 
drept comparat al țărilor sud-est eu
ropene.

Au rostit alocuțiuni Pan Zepos, pre
ședintele Academiei Elene, președin
tele Asociației de studii sud-est eu
ropene. acad. Emil Condurachi, se
cretarul general al asociației, si loan 
Filip, membru al biroului executiv 
al Asociației juriștilor.

Au participat ambasadorul Repu
blicii Elene la București, Michel 
Cottakis, alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

ne „Vulcan", „23 August", „Automa
tica" ș.a. decît executarea și livrarea 
în cel mai scurt timp a utilajelor 
tehnologice solicitate pe șantiere.

Pe șantierele noilor capacități și 
obiective de investiții, aflate în pra
gul debutului industrial, zilele și 
săptăminile premergătoare Congresu
lui al XII-lea al partidului consti
tuie o perioadă de intensă solicitare, 
de efort susținut. Tocmai de aceea 
întreaga activitate pentru accelerarea 
execuției lucrărilor trebuie să se des
fășoare zi de zi, sub conducerea și 
îndrumarea nemijlocită a organelor 
județene de partid, a organizațiilor 
de partid de pe șantiere. Ele sînt 
chemate să militeze cu fermitate 
pentru întărirea responsabilității, or
dinii și disciplinei pe șantiere, pen
tru organizarea temeinică a lucrări
lor. pentru soluționarea promptă a 
problemelor care se ridică la un 
obiectiv sau altul, angajînd în acest 
scop pe toți factorii cu răspunderi 
în realizarea investițiilor — construc
tori, montori, beneficiari, furnizori 
de utilaje. Prin întreaga lor activi
tate organizatorică și politico-educa- 
tivă. organele și organizațiile de 
partid trebuie să determine concen
trarea maximă a forțelor, a energii
lor tuturor către ceea ce este esen
țial în această perioadă — intensifi
carea puternică a ritmului de con
strucții și montaj, pentru ca pînă la 
Congresul partidului un număr cît 
mai mare de obiective și capacități 
de producție să fie date în funcțiune.

Subliniindu-se apoi că România 
situează ferm la baza politicii sale 
externe principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne si avanta
jului reciproc. în cuvintare se spune: 
„Pe baza acestor principii — pe care 
viata le confirmă drept singurele în 
măsură să asigure dezvoltarea unor 
raporturi normale între state — do
rim să promovăm relațiile noastre 
cu Jamaica. Există, după părerea 
noastră, largi posibilități pentru a 
asigura. în viitor, o colaborare activă, 
pe multiple planuri. între România si 
Jamaica si sintem convinși că. prin 
eforturi comune, vom reuși să pu
nem în valoare aceste posibilități".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat ambasadorului ja
maican succes în activitatea sa si 
l-a asigurat de Întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român si al său personal.

După solemnitatea înminăril scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceausescu s-a întreținut în 
mod cordial cu ambasadorul Benja
min Alan Lucien Clare.

La solemnitate si convorbire au 
participat tovarășii Ștefan Andrei, 
.ministrul afacerilor externe, si Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial ei 
al Consiliului de Stat.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Traian Dudaș se eliberează din 
funcția de ministru al transporturi
lor și telecomunicațiilor, urmînd a 
primi alte însărcinări.

Tovarășul Vasile Bulucea se nu
mește în funcția de ministru al 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Tovarășul Constantin Stătescu se 
eliberează din funcția de ministru 
al justiției, urmînd a primi alte în
sărcinări.

Tovarășul Justin Grigoraș se eli
berează din funcția de președinte al 
Tribunalului Suprem și se numește 
în funcția de ministru al justiției.

Tovarășul loan Sălăjan se numește 
în funcția de președinte al Tribu
nalului Suprem.

Tovarășul Gheorghe Bobocea se 
eliberează din funcția de procuror 
general, urmînd a primi alte însăr
cinări.

Tovarășul Nicolae Popovici se eli
berează din funcția de adjunct al 
ministrului justiției și se numește în 
funcția de procuror general.

Tovarășul Petre Preoteasa se nu
mește in funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, ministru secretar de 
stat.

Tovarășul Constantin Niță se elibe
rează din funcția de ministru secre
tar de stat, șef al Departamentului 
cooperării economice internaționale, 
urmînd a primi alte însărcinări.

Tovarășul Alexandru Mărgăritescu 
se eliberează din funcția de prim- 

-adjuiyt al ministrului țomerțului 
exterjpr și cooperării economice, in
ternaționale și se numește in func
ția dț ministru secretai; de stat, seî 
al Ețepartamentului , cooperării. eco
nomice internaționale.

Adunare festivă
cu prilejul aniversării
Zilei Națiunilor Unite
Miercuri a avut loc în Capitală o 

adunare festivă consacrată celei de-a 
34-a aniversări a Zilei Națiunilor 
Unite și Zilei mondiale de informare 
asupra dezvoltării, manifestare or
ganizată de Asociația Română pentru 
Națiunile Unite — ANUROM — și 
Asociația tineretului și studenților 
din România pentru Națiunile Unite.

în cadrul adunării au luat cuvîntul 
prof. univ. dr. docent Alexandru 
Bălăci, președintele ANUROM. și 
prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, se
cretarul asociației. După ce au rele
vat importanța și semnificațiile aces
tor evenimente, vorbitorii au subli
niat necesitatea creșterii rolului Na
țiunilor Unite în soluționarea pro
blemelor cu care este confruntată 
omenirea, eliminării profundelor 
anacronisme în nivelul de dezvol
tare al țărilor, realizării idealuri
lor de progres și libertate ale 
popoarelor, instaurării unei păci trai
nice în lume. în acest context a fost 
evidențiată contribuția activă a tării 
noastre la dezbaterea și rezolvarea 
marilor probleme politice și econo
mice ale omenirii, la înfăptuirea de
zideratelor înscrise pe agenda O.N.U.

în continuare. Abdel Salam Da- 
jani, directorul Centrului de infor
mare al Organizației Națiunilor Uni
te de la București, a prezentat Me
sajul secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. cu prilejul Zilei 
Națiunilor Unite.

La manifestare au participat Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai unor instituții, organizații de masă 
și obștești, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

★
Adunări festive, dezbateri, mese 

rotunde, simpozioane și alte mani
festări dedicate acestor aniversări au 
fost organizate la Cluj-Napoca. Iași, 
Craiova, Sibiu, Timișoara și în alte 
orașe ale țării.

★
Cu același prilej, directorul Cen

trului de informare ai O.N.U. de la 
București a rostit o cuvintare la pos
turile noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț. a primit, miercuri dimi
neața. pe Marjai Jozsef. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții ungare în Comisia 
mixtă guvernamentală ungaro-româ- 
nă de colaborare economică si tehni- 
co-științifică. care se afla în tara 
noastră cu prilejul „Zilelor economiei 
și tehnicii R.P. Ungare".

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, a fost 
trecut în revistă stadiul raporturilor 
româno-ungare și s-a exprimat do
rința comună de a amplifica si di

Industria județului Suceava 
a îndeplinit planul pe patru ani

în aceste zile de avlnt creator al 
întregului popor, generat de apro
pierea celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, oamenii muncii din indus
tria județului Suceava au obținut un 
important succes în întrecerea socia
listă : îndeplinirea prevederilor de 
plan la producția globală industrială 
ne primii 4 ani ai cincinalului. Avan
sul dobîndit ca urmare a unei ample 
mobilizări a potențialului uman și 
material al unităților permite ca, 
pînă la sfîrșitul acestui an, să se re
alizeze o producție suplimentară de 
3,2 miliarde lei.

Anunțînd acest succes printr-o te
legramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul județean Suceava al P.C.R. sub
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Echipele românești în cupele europene la fotbal
Dinamo și Universitatea — victorii prețioase 

pe terenurile din București și Craiova
Se presupunea, pe bună dreptate, 

că atît Dinamo cît și Universitatea 
Craiova vor avea de jucat partide 
foarte dificile cu Eintracht Frankfurt 
pe Main și Leeds United, chiar dacă 
aceste partide-tur aveau să se desfă
șoare pe terenurile proprii din Bucu
rești și Craiova. Acum, după ce aces
te meciuri grele au avut loc și le-am 
urmărit desfășurarea, e cazul să pre
țuim cum se cuvine victoriile echi
pelor noastre în fața unor asemenea 
adversari puternici. Eintracht și 
Leeds, reprezentante ale fotbalului 
din Anglia și R.F. Germania în 
„Cupa U.E.F.A.", sînt formații robus
te și bune cunoscătoare ale jocului. 
Echipe de acest tip se arătaseră tot
deauna în trecut deosebit de inco
mode pentru fotbaliștii români. Iată 
însă că de astă dată jucătorii forma
țiilor noastre au acționat fără com
plexe, mai avîntat craiovenii. mai 
metodic bucureștenii. dar, în ambele 
meciuri, fără temeri față de reputația 
adversarilor. Aceasta înseamnă un 
cîștig important în mentalitatea de 
abordare a partidelor internaționale, 
un cîștig mai important decît scoru
rile concrete și care ar trebui conso
lidat atunci cînd se vor juca meciu- 
rile-retur. Să reținem, totuși, că și 
rezultatele de 2—0 constituie puncte 
de plecare destul de acceptabile, de 
unde să se înceapă apărarea șanselor 
calificării în jocurile revanșă de la 
7 noiembrie.

Desfășurarea întilnirilor de la 
București și Craiova a avut unele 
similitudini. Dinamo și Universitatea 
au obținut relativ repede avantajul 
primului gol : mai întîi, craiovenii, 
în minutul 13, prin intervenția opor
tună a lui Bălăci — lovitură plasată 
cu capul dintre înalții apărători en
glezi ; apoi, in min. 20, bucureștenii, 
prin transformarea perfectă de către 
Mulțescu a unui penalti, după un 
fault asupra lui Augustin. Repriza I 
s-a încheiat pe ambele stadioane cu 
1—0, dar similitudinea principală ce 
s-a desprins a constat din marele 
număr de ocazii prielnice ale echi
pelor noastre, ocazii ratate în casca
dă, atît de craioveni cît și de bucu- 
reșteni, inclusiv un lî metri, execu
tat. ca de un începător, de Beldeanu. 
Se pare că, la craioveni, ratarea pe- 
naltiurilor tinde să devină prover
bială...

Părțile secunde ale meciurilor au 
fost însă mai echilibrate, jucătorii

★
Alte rezultate din turul al II-lea 

al cupelor europene la fotbal : 
„Cupa campionilor europeni" : 
Dukla Praga — Racing Strasbourg 
1—0 (1—0) ; Dynamo Berlin — Ser- 
vette Geneva 2—1 (2—0) ; „Cupa Cu
pelor" : Dinamo Moscova — Boavista 
Porto 0—0 ; Lokomotiv Kosice
— F.C. Rijeka 2—0 (2—0) ; Panionios
— I.F.K. Goteborg 1—0 (1—0) : Beroe

Meciul de gimnastică Norvegia-Romănia
Din nou „10“ pentru Nadia Comaneci

OSLO 24 (Agerpres). — în locali
tatea Drammen de lîngă Oslo, jn 
prezența a numeroși spectatori, a 
început meciul amical de gimnastică 
dintre echipele feminine ale Norve
giei și României. Conform programu
lui stabilit. în prima zi s-au disputat 
exercițiile libere (sărituri și bîrnă) și 
exercițiile impuse (sol și paralele). 
Evoluția valoroaselor gimnaste ro
mânce in frunte cu tripla campioa
nă olimpică Nadia Comăneci a fost 
așteptată cu legitim interes. De altfel, 
televiziunea norvegiană a prezentat 

versifica relațiile economice și tehni- 
co-știintifice. cooperarea în producție, 
de a extinde schimburile comerciale, 
subliniindu-se rolul ce revine in acest 
sens Comisiei mixte guvernamentale 
româno-ungare de colaborare econo
mică si tehnico-științifică.

A participat tovarășul Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabora
re economică și tehnico-științifică.

A luat parte Sandor Rajnai. amba
sadorul R.P. Ungare la București.

liniază : Exprimîndu-ne întreaga a- 
deziune la conținutul documentelor 
ce vor fi supuse dezbaiterii și apro
bării marelui forum al comuniștilor, 
dorința izvorîtă din adîncul conști
inței și inimilor noastre ca dumnea
voastră să fiți reales în funcția su
premă de secretar general al parti
dului, vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că, ur- 
mîndu-vă neabătut strălucitul exem
plu de dăruire nețărmurită cu care 
luptați pentru Împlinirea idealurilor 
de progres și prosperitate ale națiu
nii. oamenii muncii de pe aceste mi
nunate meleaguri sînt hotărîți să-și 
amplifice eforturile în toate domenii
le de activitate, pentru a-și aduce o 
contribuție sporită la înălțarea scum
pei noastre patrii pe culmile civili
zației comuniste.

oaspeți arătîndu-se destul de pericu
loși în atac, în special cei de la 
Eintracht ; probabil. la această 
schimbare a înfățișării jocului a con
tribuit și rezistența fizică mai slabă 
a unora dintre fotbaliștii noștri. To
tuși, prin meritul de voință al craio- 
venilor și bucureștenilor. ultimele 
minute ale partidelor le-au aparținut 
și au fost răsplătite prin goluri de 
preț. Deosebit de frumoasă a fost 
combinația craiovenilor Bălăci — 
Cămătaru — Irimescu din min. 83, 
tehnică și rapidă, terminată cu un 
gol englezesc în poarta lui. Leeds ; 
șutul lui Irimescu a fost parcă dintre 
acelea pe care le vedem 'în’secven
țele televizate din campionatul insu
lar ! Și la București, insistenta ata
cului dinamovist s-a văzut încunu
nată de succes, în min. 88, cînd min
gea trimisă de tenacele Augustin a 
răzbit, printre multe picioare, mîini 
și capete înghesuita1 in careul ce! 
mic. pînă în pl^sa porții vhst- 
germane !

Și-acum, returul : e deci prea de
vreme pentru bucurii și stringeri de 
mină, e vremea pregătirilor pentru 
meciurile-revanșă.

V. MIRONESCU

F.C. Nantes — Steaua 3-2
La Nantes, îri „Cupa cupelor", echi

pa locală a întrecut formația bucu- 
reșteană Steaua cu 3—2 (0—0). Go
lurile gazdelor au fost înscrise de 
Pecout (min. 59 și 72) și Toure 
(min. 84) ; pentru Steaua a marcat 
Marcel Răducanu (min. 64 și 67, ul
timul din penalti). Meciul-retur va 
avea loc la București, în ziua de 7 
noiembrie.

Nottingham Forest — 
F.C. Argeș 2—0

în „Cupa campionilor europeni", la 
Nottingham, renumita echipă locală, 
cîștigătoarea trofeului la ultima edi
ție, a întrecut pe F.C. Argeș cu 2—0 
(2—0). Golurile au fost înscrise în 
minutele 14 și 17 de Woodcock și 
Birtles. Din minutul 80, F. C. Argeș a 
jucat în zece echipieri. fundașul 
Zamfir fiind eliminat de pe teren.

★
Stara Zagora — Juventus Torino 
1—0 (0—0) ; „Cupa U.E.F.A." : Banik 
Ostrava — Dinamo Kiev 1—0 (0—0) ; 
Aris Salonic — A.S. Perugia 1—1 
(0—1) ; Zbrojovka Brno — I.B.K. 
Keflavik (Islanda) 3—1 (1—1) ; Dy
namo Dresda — V.F.B. Stuttgart 1—1 
(1—1) ; Locomotiv Sofia — Monaco 
4—2 (2—0) ; Steaua Roșie Belgrad — 
Carl Zeiss Jena 3—2 (2—0).

telespectatorilor desfășurarea con
cursului din prima zi. O frumoasă 
comportare a avut din nou Nadia 
Comăneci. care la paralele a primit 
nota maximă : 10. După desfășurarea 
întrecerilor, în fruntea clasamentului 
se află toate cele șase gimnaste 
românce, după cum urmează : 1) Na
dia Comăneci — 39,60 puncte ; 2) 
Emilia Eberle — 39,20 puncte: 3) Me- 
lita Ruhn — 38.70 puncte ; 4) Mari- 
lena Vlădărău — 38.20 puncte : 5)
Anca Chiș — 38.15 puncte : 6) Dumi- 
trița Turner — 38.05 puncte. întrece
rile continuă.

„Sâptâmîna economiei"
Cultivarea spiritului de economie 

în rîndurile populației constituie 
principalul obiectiv al tradiționalei 
manifestări „Săptămîna economiei", 
organizată și în acest an între 25 și 
31 octombrie.

Este un fapt bine cunoscut că un 
popor devine cu atît mai prosper pe 
plan material și spiritual cu cît 
reușește să consume mai puțin decît 
realizează, spre a putea cheltui In 
mod superior ceea ce economisește. 
Cumpătarea, buna gospodărire, arta 
de a ști cum să economisești sînt 
virtuți care conferă traiului un plus 
de frumusețe.

în anii construcției socialiste. în
deosebi în ultimul deceniu, acțiunea 
de economisire a înregistrat în tara 
noastră un avînt deosebit, ca urmare 
a politicii consecvente a Partidului 
Comunist Român privind creșterea 
sistematică a nivelului de trai, popu
lația raalizînd din muncă venituri 
din ce lîn ce mai 
mari, care au a- 
coperit necesită
țile curente, nor
male ale unei 
vieți civilizate și 
au permis, tot
odată, economi
sirea unor importante resurse bă
nești, în vederea creșterii cali
tății vieții pentru fiecare fami
lie, pentru fiecare cetățean. Este 
grăitor faptul că, în primii trei ani 
și jumătate din actualul cincinal, 
soldul general al economiilor popu
lației a crescut cu 84,6 la sută față 
de cel existent la sfîrșitul anu
lui 1975. Pe primii trei ani ai ac
tualului cincinal, economiile popu
lației la C.E.C. au cunoscut un ritm 
mediu anual de creștere de 19,75 la 
sută, ceea ce atestă că. odată cu spo
rirea veniturilor bănești și a ridicării 
nivelului de trai al populației, odată 
cu creșterea volumului desfacerilor 
de mărfuri, a cunoscut o puternică 
dezvoltare și procesul de economi
sire. In prezent, populația tării noas
tre deține peste 16,2 milioane librete 
de economii active, revenind un libret 
la 1,3 locuitori.

Creșterea soldului general al de-r 
punerilor, sporirea numărului de li
brete. dezvoltarea tot mai puternică 
la sate și în rîndul tinerei generații 
a ideii de economisire, prin inter
mediul unei instituții organizate, 
cum este Casa de Economii și 
Consemnațiuni. constituie dovezi 
ale posibilităților crescînde de e- 
conomisire. ca urmare a majorării 
sistematice a veniturilor populației. 
Procesul de economisire în tara noas
tră este stimulat și de drepturile șl 
avantajele de care se bucură depună
torii la C.E.C. Astfel, economiile de
puse de cetățeni la Casa de Economii 
și Consemnațiuni sînt garantate de 
stat, restituirea lor efectuindu-se ori- 
cind. Este, de asemenea, statuată 
prin lege păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor și ale titulari
lor depunerilor, sumele economisire 
și orice alte date in legătură cu ope
rațiile efectuate pe numele acestora. 
Depunătorilor le sînt asigurate și alte 
drepturi și avantaje, cum sînt : scuti
rea de impozite și taxe a depuneri
lor, dobinzilor si cîștigurilor. dreptul 
de a împuternici alte persoane să 
dispună de sumele păstrate, dobînzi 
și cîstiguri în bani și obiecte care 
răsplătesc spiritul de economie si 
contribuie Ia creșterea veniturilor 
bănești ale populației.

Alături de dezvoltarea spiritului de

Cornel IUGA
odjunct al ministrului finanțelor

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Circulația căruțelor 
pe drumurile publice

Articolul 58 din Regulamentul de 
circulație interzice conducătorilor de 
vehicule cu tracțiune animală să cir
cule pe timp de noapte fără felinar 
aprins și „ochi <le pisică".

Din ultimele controale efectuate 
rezultă că. după lăsarea întunericu
lui. circulă încă un număr mare de 
căruțe fără să fie dotate cu cele două 
accesorii, absolut obligatorii. Depla
sarea vehiculelor cu tracțiune ani
mală neechipate corespunzător pe 
timp cu vizibilitate redusă afectează 
atît siguranța celui care conduce un 
asemenea vehicul, cit și a celorlalți 
participantă la traficul rutier. Nepu- 
tind să fie observată din timp, că
ruța devine un obstacol, iar unii șo
feri sînt puși în imposibilitatea să 
evite accidentul. Un asemenea caz 
s-a petrecut recent pe raza comu
nei Miercurea Sibiului. Conducînd 
autoturismul 1—AB—7 299. Octavian 
Dron n-a observat că în fața sa cir
cula o căruță. Accidentul n-a putut 
fi evitat, iar căruțașul și-a pierdut 
viata.

Iată de ce se impun măsuri ur
gente pentru dotarea căruțelor cu 
accesoriile cerute de regulamentul 
circulației.
Biciclete revopsite cu material 

reflectorizant
Trecerea la revopsirea bicicletelor 

cu material reflectorizant pe aripa 
din spate conferă posibilitatea celor
lalți participanti la traficul rutier să 
observe din timp bicialiștii care se 
deplasează pe drumurile publice 
după lăsarea întunericului si să-i 
protejeze prin măsuri preventive. A- 
ceasta nu-i scutește însă pe poseso

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 octombrie. în țară : Vreme rece. 
Cerul va fi variabil. înnorări mai accen
tuate se vor produce in sudul și estul 
țării, unde vor cădea ploi locale. în rest, 

economie, de bună gospodărire a ba
nilor și de colectare și păstrare a e- 
conomiilor bănești ale populației, 
un rol deosebit revine Casei de 
Economii și Consemnațiuni în 
creditarea populației pentru con
struirea și cumpărarea de locuințe 
proprietate personală. Numărul bene
ficiarilor care au solicitat credite de 
la C.E.C. se ridică în prezent la 
peste 709 000. iar soldul creditelor a- 
cordate este de 26 miliarde lei. Casa 
de Economii și Consemnațiuni este, 
prin urmare, banca populației, căreia 
i se adresează, deopotrivă, cei care 
vor să-i încredințeze spre păstrare e- 
conomiile lor. cit și cei care doresc 
să obțină un împrumut pentru con
struirea sau cumpărarea de locuințe 
proprietate personală.

Revine Casei de Economii și Con
semnațiuni, instituție de prestigiu și 
cu tradiție bogată, importanta sarcină 
ca prin aparatul său. prin comisia 

centrală și comi
siile locale pen
tru sprijinirea 
acțiunii de econo
misire, prin alte 
mijloace și for
me adecvate să 
lărgească în con

tinuare activitatea de economisi
re în rîndurile populației și să 
asigure buna servire financiară a 
acestora, în special la locurile de 
muncă. în condițiile sporirii în anii 
1979—1980 a veniturilor populației, ca 
urmare a aplicării Programului de 
creștere a nivelului de trai în actua
lul cincinal — program elaborat sub 
îndrumarea nemijlocită a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cresc în con
tinuare sumele depuse pe libretele 
de economii, ca și numărul depună
torilor. în concordanță cu dezvolta
rea procesului de economisire. Casa 
de Economii și Consemnațiuni este 
chemată să ia măsuri pentru extin
derea servirii depunătorilor la locul 
de muncă al acestora prin înființarea 
de noi ghișee C.E.C. în marile unități 
economice, lărgirea rețelei de unități 
C.E.C. proprii și mandatare în noile 
cartiere de locuințe si in mediul să
tesc. Totodată, o atenție deosebită 
trebuie să se acorde îmbunătățirii 
servirii depunătorilor prin perfecțio
narea organizării activității in uni
tățile C.E.C. și a metodelor de ser
vire a populației. care să asigure 
scurtarea timpului de efectuare a o- 
perațiilor și. ca o condiție a realiză
rii acestora, ridicarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor.

în cincinalul următor, acțiunea de 
economisire se va dezvolta și mai 
mult. Stau chezășie perspectivele 
luminoase pe care le deschide po
porului român proiectul ric Directive 
ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială 
a României in cincinalul 1931—1985 
si orientările de perspectivă pină 
în 1990. Retribuția medie reală va 
spori în cincinalul următor cu 16—18 
la sută, iar veniturile reale ale țără
nimii provenite din munca în coope
rativele agricole de producție si în 
gospodăriile populației, ne o persoană 
activă, vor crește ■ cu 20—23 la sută. 
Există, așadgr. condiții dintre cele 

..mai, bune pentru .sporirea continuă 
a veniturjlqr .^populației, economisi
rii unei pârii însemnate din acestea, 
care să contribuie ,1a creșterea con
tinuă a. nivelului de trai material si 
spiritual al întregului popor.

rii de biciclete de a le dota cu o 
sursă de lumină și „ochiul de pisică", 
accesorii absolut obligatorii pentru 
siguranța circulației pe timpul nop
ții. Cu atit mai mult, cu cit in nu
mai șapte zile din luna octombrie 
s-au produs 15 accidente, m care 8 
persoane și-au pierdut viata. Cele 
mai frecvente greșeli au fost săvir- 
șite la intersecții, unde bicicliștii nu 
au respectat regulile de prioritate, 
precum și la executarea virajelor. Pe 
parcursul deplasării, bicicliștii sint o- 
bligați să urmărească semnalizarea 
rutieră din zona intersecțiilor și să 
se comporte preventiv. înainte de e- 
xecutarea virajelor, in special la 
stingă, bicicliștii au datoria să se a- 
sigure temeinic și' să semnalizeze co
respunzător.

Pe scurt, din județe
• La Timișoara, conducătorii de 

autovehicule sint mai puțin atent! la 
circulația pietonilor. Aproape zilnic

, se intilnesc cazuri de neacordare a 
priorității in locurile destinate tre
cerii pietonilor. în numai citeva ore. 
6 automobiliști nu au respectat drep
tul de prioritate al pietonilor.

• De la Beiuș la Stina de Vale, 
în județul Bihor, sint 12 kilometri. 
De-a lungul drumului se intilnesc 90 
de curbe. Unii conducători auto stră
bat traseul cu viteză neadecvată, e- 
xecută depășiri riscante in locuri cu 
vizibilitate redusă sau staționează pe 
partea carosabilă, periclitînd sigu
ranța circulației.

• în județul Alba, la un control 
al agenților de circulație asupra bi
cicletelor. s-a constatat că jumătate 
dintre ele nu erau echipate cores
punzător. fiind greu de observat in 
timpul nopții de către ceilalți condu
cători de vehicule.

ploi izolate. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre minus 
5 și plus 5 grade, iar cele maxime între 
3 și 13 grade. In zona de munte, pre
cum și izolat în zona deluroasă și de 
cîmpie, precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. în nordul țării, 
condiții de brumă. în București : Vre
me rece. Cerul va fi variabil, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

• INVESTIGAREA PO
LILOR SOARELUI. Agen
ția spațială europeană și 
N.A.S.A. (S.U.A.) realizează, 
fiecare separat, cîte o sondă 
interplanetară, ambele destinate 
observării în cursul viitorului 
deceniu a polilor solari. Printre 
altele, savanții vor măsura 
compoziția și intensitatea ra
diației solare la nivelul ce
lor doi poli. Această mi
siune prevede lansarea în 1983, 
cu ajutorul navetei spațiale 
americane, a celor două sonde, 
mai intii spre Jupiter. Cea mai 
mare planetă a sistemului nos
tru solar va imprima sondelor, 
piin forța sa de atracție, o 
tawlectorie originală : spre deo
sebire de toate rachetele spația
le lansate pînă acum de pe Pă- 

mînt, sondele se vor deplasa 
perpendicular pe planul ecliptic, 
astfel îneît la capătul unei călă
torii cosmice de cîteva miliarde 
de kilometri, vor survola polii 
Soarelui. La realizarea instru
mentelor științifice cu care vor 
fi înzestrate sondele își dau 
concursul peste 200 de specialiști 
din 15 țări.

• SEISMOMETRU 
SUPERSENSIBIL. N°ui 
seismometru electromagnetic, 
realizat de fizicianul elvețian 
dr. E. Wieland, înregistrează 
mișcări telurice extrem de slabe. 
Cu ajutorul acestui aparat de 
dimensiuni relativ reduse pot fi 
depistate chiar și accelerații 
minime ale gravitației, de or
dinul unei zecimi de miliard. 
Seismologii speră să obțină 

astfel rezultate mai bune în în
registrarea cutremurelor, pre
cum și în alte domenii în care 
este necesară depistarea celor 
mai mici mișcări.

• CAUCIUCUL CARE 
SE „AUTOREPARĂ". c”- 
noscuta firmă britanică „Dunlop" 
a pus la punct un cauciuc căp
tușit în interior cu o substanță 
denumită „thermoelastic poly- 
gel", care are proprietatea de a 
asigura autosudarea instantanee 
a eventualelor orificii pro
duse în urma înțepăturilor. In 
cazul cind intervine o scădere 
mai mare a presiunii interioare, 
căldura degajată prin frecare 
are ca efect eliberarea unui gaz 
care umflă parțial cauciucul, 
astfel îneît. după cum afirmă 
autorii inovației, automobilul

mai poate parcurge circa 160 
km cu viteza de 80 km pe oră.

• GALERIILE TRETIA- 
KOV. Fondate la mijlocul se
colului trecut de Pavel Tretia- 
kov. galeriile de artă din Mos
cova care-i poartă numele și-au 
sporit an de an patrimoniul cu 
valoroase opere ale picturii ruse 
si universale. în prezent, muzeul 
posedă în inventarul său peste 
50 000 de tablouri, dar poate 
prezenta doar o infimă parte 
din ele — circa 2 000 de 
tablouri — e adevărat, din cele 
mai reprezentative. Pentru a se 
pune la dispoziția publicului un 

număr cit mai mare de lucrări, la 
Galeriile Tretiakov a fost adău
gată o nouă aripă, de nord, care 
dispune, pe lingă săli de expu
nere, de o sală de conferințe, 
de săli speciale pentru expoziții 
periodice. în același timp, clă
dirile vechi ale galeriilor se 
reconstruiesc, potrivit celor mai 
noi exigențe ale științei muze
istice. astfel ineît suprafața ex- 
pozițională va crește de peste 
2,5 ori.

• EPILOG ÎN LUPTA 
PENTRU ERADICAREA 
VARIOLEI. Organizația Mon
dială a Sănătății (O.M.S.) a fă

cut cunoscut că la 26 octombrie, 
în capitala Kenyei, Nairobi, va 
avea loc o ceremonie consacrată 
încheierii • cu succes a luptei 
pentru eradicarea variolei in A- 
frica. Ultimul focar de variolă 
a fost înregistrat în Africa de 
est și modalitatea prin care s-a 
ajuns la eradicarea sa va forma 
obiectul unei comunicări științi
fice în cadrul adunării generale 
a O.M.S. din anul 1980.

• CASCADĂ ARTI
FICIALĂ ÎN SUBTERAN. 
Pentru a combate mai eficace 
incendiile care se propagă in 
timpul exploziilor norilor de 
praf de cărbune in subteran, un 
colectiv de cercetători din Un
garia a elaborat o metodă nouă, 
constînd in crearea unei „cas
cade" artificiale. La intrările în 

galerii sînt amplasate în tavan 
și lateral rezervoare dintr-un 
material plastic special cu o ca
pacitate de 40 pînă la 80 litri de 
apă. Unda de șoc a unei explozii 
de metan, care se propagă mai 
rapid decit focul, sparge înveli
șul, iar „cascada de apă" taie 
calea focului. Metoda este 
mult mai ieftină decit sistemul 
folosit pe plan mondial de înă
bușire a focului cu ajutorul 
prafului de pușcă.

• ASPIRINĂ GRANU
LATĂ. Specialiștii de la l'irma 
americană „Dow Chemical" au 
realizat, după șapte ani de ex
perimente, un nou procedeu de 
fabricare a aspirinei. Noua aspi
rină se remarcă printr-o granu- 
lație foarte fină, ceea ce ajută la 

asimilarea sa mai rapidă de că
tre organism, la obținerea efec
tului dorit în timp mai scurt.

• SCRISORI INEDITE 
ALE LUI RICHARD 
WAGNER. Cu prilejul ul
timei ediții a tradiționalului 
festival muzical de la Bayreuth 
(R.F.G.), au fost publicate 19 
scrisori inedite, descoperite de 
curind, ce reprezintă corespon
dența dintre celebrul compozitor 
și soția sa Cosima. Cele 17 scri
sori ale lui Wagner și alte două 
aparținind soției sale au fost 
scrise în perioada 1858—1879 și 
conțin date interesante care 
contribuie la întregirea imaginei 
despre personalitatea autorului 
„Tetralogiei Rinului".
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MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA CONGRESULUI AL XII-LEA întrevederi la Phenian

AL P.C.R.

MOSCOVA 24 — Corespondentul 
Agerpres, Mihai Coruț, transmite : 
La Ambasada română din Moscova 
a fost organizată o conferință de 
presă consacrată Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român. Ambasadorul român, Gh. 
Badrus, a subliniat însemnătatea 
deosebită a celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R. in viața partidului, a 
întregului nostru popor, arătind că 
el marchează o etapă nouă, superi
oară. in opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

Cu același prilej, în saloanele1 am
basadei a fost prezentată o expo
ziție fotodocumeritară, sub genericul 
„România în ajunul Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

OTTAWA 24 (Agerpres). — în 
cinstea celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Am
basada română la Ottawa a organi
zat, în colaborare cu Biblioteca Na
țională a Canadei, o expoziție de 
carte, precum și o expoziție de foto
grafii.

Convorbiri economice româno-polone

PHENIAN 24 (Agerpres). — Hă 
Dam, membi-u supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, vice- 
premier al Consiliului, Adminis
trativ, ministrul afacerilor ex- 
terne al R.P.D. Coreene, a primit de
legația Asociației de prietenie româ- 
no-coreeană, condusă de Aurel Măl- 
nășan. Cu acest prilej au, fost, sub
liniate bunele relații de prietenie și 
colaborare existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, între cele două țări și 
popoare. Delegația română a avut, 
de asemenea, o convorbire priete
nească cu,. Ce Hi Zăn, , președintele 
Asociației de prietenie coreeano-ro- 
mână, ministrul muncii al R.P.D. 
Coreene.

Expoziție la Bratislava

LONDRA. Marea Britanie a confir
mat oficial intenția de a-și asuma 
direct sarcina administrării Rhodesiei 
și de a desemna un guvernator brita
nic, pină la. accesul Ia independență 
a acestui teritoriu. Noul plan brita
nic, care urmează să fie studiat în 
zilele următoare de către delegațiile 
participante la convorbirile de la 
Londra, prevede, în același timp, în
cheierea unui acord de încetare a 
focului intre forțele regimului de Ia 
Salisbury și Frontul Patriotic.

în ce privește controversatul capi
tol al asigurării securității în perioa
da preelectorală, pe care Londra ar 
dori să o limiteze la 2—3 luni, docu
mentul menționează doar că guver
nul britanic iși va asuma răspunde
rea poliției civile, în timp ce „co
mandanții forțelor de securitate vor 
fi răspunzători în fața guvernatoru
lui". Viitorul guvernator va dispune 
de depline puteri executive și legi
slative, ceea ce, potrivit agenției 
France Presse, pare să indice că în

perioada de tranziție Londra are în 
vedere dizolvarea parlamentului de 
la Salisbury și demiterea actualului 
prlm-ministru, episcopul Muzorewa.

LUSAKA. Armata zambiană a an
gajat lupte separate cu unități mili
tare sud-africane și rhodesiene care 
au intrat in țară in ultimele cîteva 
zile, au declarat oficialități zambiene. 
Se precizează că circa 400 de militari 
rhodesieni au trecut fluviul Zambezi, 
la sfirșitul săptăminii, și au angajat 
lupte cu unități ale armatei zambie- 
ne în valea fluviului Zambezi. Și 
Africa de Sud a sporit prezenta tru
pelor sale în provincia de vest a 
Zambiei, efectivele acestora fiind în 
prezent evaluate la 600 de militari. 
Aceste raiduri criminale au loc în 
perioada cînd la Londra se desfășoa
ră Conferința in problema rhodesia- 
nă, ceea ce indică limpede că scopul 
lor este acela de a crea o situație de 
confuzie, pentru a îngreuna mersul 
tratativelor.

Evoluții în problema rhodesiana
• Amănunte asupra noului plan britanic prezentat la Con
ferința de la Londra • Noi incursiuni ale forțelor sud-afri- 

cane și rhodesiene pe teritoriul Zambiei

IȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

r REZOLUȚIE. La încheierea dezbaterilor din Comitetul pentru proble
me juridice al Adunării Generale asupra raportului Comitetului special 
privind întărirea eficacității principiului nefolosirii forței’in relațiile inter
naționale, a fost adoptată o rezoluție care prevede continuarea acti
vității Comitetului special în vederea elaborării unui instrument juridic

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Avram, aflat la Varșovia, 
cu ocazia „Zilelor tehnicii românești", 
a fost primit de Jan Szydlak, vice
președinte al Consiliului, de Miniștri, 
președintele părții polone in Comisia 
guvernamentală polono-română de 
colaborare economică. în cursul con
vorbirii, s-a apreciat ca un factor po
zitiv ponderea de circa 50 la sută a 
mașinilor și utilajelor în schimburile 
româno-polone, subliniindu-se nece-

Cu prilejul Zilei

sitatea lărgirii, cooperării și speciali
zării celor două tari în domeniul 
producției industriale. Ministrul ro
mân a avut întjlniri cu miniștrii in
dustriei construcțiilor . de mașini, 
construcțiilor de mașini grele și a- 
gricole. și minelor. Au fost discutate 
probleme legate de, intensificarea co
laborării și cooperării economice ro
mâno-polone în domeniul construc
țiilor de mașini și utilaje. La con
vorbiri a participat ambasadorul țării 
noastre la Varșovia, Ion Cosnța..

Forțelor Armate

Cu prilejul Zilelor culturii româ
nești. in Cehoslovacia, la Bratislava a 
fost inagurată o bogată expoziție de 
carte românească. Sint expuse cărți 
din domeniul social-politic, un loc de 
frunte revenind lucrărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de asemenea, 
cărți din literatura tehnico-științifică, 
beletristică, albume de artă etc.

Seara culturală în capitala

Danemarcei

In diferite', capitale ale lumii con
tinuă să aibă loc manifestări prile
juite de a 35-a aniversare a Zilei ar
matei Republicii Socialiste România.

La Sofia a avut Ioc o adunare 
festivă, organizată de. Ministerul 
Apărării Populare al R.P. Bulgaria. 
Despre . semnificația evenimentului 
aniversat și despre legăturile de prie
tenie și cooperare dintre armata 
română și armata bulgară au vorbit 
genera'.ul-colonel Mircio Asenov, ad
junct al ministrului apărării, și, ata
șatul militar al țării noastre.

La Praga, la gala de filme si expo
ziția organizate in saloanele Ambasa
dei române, au asistat general-loco-

tenent Josef Marusak, locțiitor al 
ministrului apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace, alte oficialități, precum 
și reprezentanți ai localităților Ba
nov, Pustimer și Humpolec, eliberate 
de armata română, în cursul celui 
de-al doilea război mondial.

La Phenian, la gala de . filme au 
asistat general-locotenent Pek Hak 
Rin, adjunct al ministrului forțelor 
armate populare ale R.P.D. Coreene, 
Li Sion Mok. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte oficialități.

Manifestări similare, gale de filme 
și expoziții au mai fost organizate in 
Cuba, R.D.G.. Siria, Austria. Marea 
Britanie, Grecia, R.F.G.

(Agerpres)

COPENHAGA 24 (Agerpres). — 
Sub auspiciile Asociației Danemarca- 
România, la Copenhaga a avut loc o 
seară culturală românească, dedicată 
celei de-a 2050-a aniversări de la for
marea prințului stat dac centralizat 
și independent. Dr. A. Rosenstand- 
Mansen, specialist in probleme de ro
manistică, a prezentat expunerea 
„Formarea și evoluția istorică a po
porului român și a limbii române", 
iar președintele Asociației Danemar- 
ca-Romănia, Bent Romsdal-Knudsen, 
a evocat principalele evenimente din 
istoria milenară a poporului român.

ir
LISABONA 24 (Agerpres) — La Li

sabona a avut loc concertul inaugural 
al stagiunii muzicale portugheze, la 
care a participat ca invitat special 
violonistul român Ion Voicu.

Luări de poziție în 
echitabile în

LA PAZ. Lucrările celei de-a IX-a 
Adunări Generale a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) au fost 
inaugurate de președintele Boliviei, 
Guevara Arze, care a lansat un apei 
în favoarea soluționării problemei 
accesului la mare al țării sale. Pe 
de alta parte, el a criticat intenția 
S.U.A. de a pune în vînzare rezer
vele lor de cositor, arătînd că 
aceasta ar putea duce la „un 
profund dezechilibru" ol economiei 
boliviene. La rîndul său, ministrul de 
externe panamez, Carlos Azores, s-a 
pronunțat pentru întărirea solidari-

sprijinul unor relații 
cadrul O.S.A.

tații membrilor O.S.A., în vederea 
stabilirii de relații economice și 
politice mai echilibrate și juste în 
cadrul acestei organizații. Ministrul 
de externe venezuelean, Alberto 
Zambrano, și-a manifestat „profunda 
îngrijorare față de recenta desfășu
rare de trupe nord-americane în re
giunea Caraibilor". El a mai afirmat 
că reacția S.U.A. este „regretabilă, 
deoarece această demonstrație exce
sivă de forță, într-o situație care cu 
greu poate fi apreciată drept o criză 
autentică, subminează credibilitatea 
Statelor Unite".

! în materie.

‘ CONVORBIRI LA MOSCOVA.
I La 24 octombrie, la Moscova au 

început convorbirile între . Leonid
‘ Brejnev. secretar general al C.C. 
. al P.C.U.S., președintele Prezidiu

lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
1 și Abdel Fattah Ismail, secretar ge

neral al Partidului Socialist Yeme- 
Init. președintele Prezidiului Consi

liului Suprem al Poporului al Re
publicii Democrate Populare Ye-

■ men. Sint abordate probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări și 

I unele probleme ale situației inter
naționale.

INSTALAREA PREȘEDINTELUI 
‘ BOTSWANEI. Seretse Khama, de- 
I semnat în funcția de președinte al

țării în cadrul scrutinului de la 20 
octombrie din Botswana, a depus 

Ijurămintul în calitate de șef ai 
statului, prilej cu care a anunțat 
componenta noului cabinet.

[ ÎNCHEIEREA CONGRESELOR

ÎNCETAREA stării DE VR- I 
GENȚA IN ■ SALVADOR. Junta de 
guvernământ din Salvador a hotărit I 
încetarea legii marțiale și a restric- I 
țiilor de circulație. Observatorii di- * 
plomatici relevă că această măsură > 
constituie o încercare de a convinge I 
„Blocul Popular Revoluționar" I 
(B.P.R.) de bunele intenții ale juntei. 
B.P.R., grupare care, potrivit ești- I 
mărilor, are aproximativ 50 000 de I 
membri, a ocupat catedrala din ca
pitală în urmă cu două zile, cerind ■ 
ridicarea legii marțiale și eliberarea I 
imediată a prizonierilor politici. I

PREMIUL INTERNATIONAL 1 
„SIMON BOLIVAR". Potrivit unei | 
hotăriri a UNESCO, începînd din 
1983 se va atribui premiul „Simon I 
Bolivar" personalităților sau orga- I 
nizațiilor internaționale care vor • 
promova și milita pentru indepen- , 
dența și demnitatea popoarelor.

NAȚIONALE ALE PARTIDELOR
DEMOCRATICE DIN R. P. CHINEZA. Congresele naționale ale partide- I 
lor democratice din R. P. Chineză și Federației industriașilor și oameni- | 

Ilor de afaceri din întreaga Chină și-au încheiat lucrările. Au fost adop
tate, în cadrul unor ședințe plenare separate, noile statute și au fost aleși i 

- noii conducători. In rezoluțiile adoptate, partidele și'federația s-au angajat I 
la o participare cit mai activă a membrilor lor la vasta operă desfășurată I 
sub conducerea P. C. Chinez, în vederea modernizării țării și realipirii 
Taiwanului la China.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intilnire Assad — Arafat • Cancelarul Austriei propune 
S.U.A. convorbiri cu O.E.P. • Moțiuni de neîncredere în gu

vernul israeliah

Muncitorii din întreprinderile 
orașuTuT nicaraguan Lcăn s-au 
angajat să-și intensifice efortu
rile de sporire a producției pen
tru a contribui astfel la înlătu
rarea intr-un timp mai scurt a 
dificultăților cu care este con
fruntată tara ca urmare a 
îndelungatei dominații a clanu
lui Sonioza șl a distrugerilor 
cauzate de războiul civil. Tot
odată, in capitala țării, Mana
gua, s-a desfășurat o demonstra
ție ă invățătofllor in sprijinul 
revoluției sandițiiste. Fotografia 
de mai sus înfățișează un aspect 

din timpul demonstrației

DAMASC 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
primit pe Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), sosit într-o vizită in aceas
tă țară — anunță postul de radio 
Damasc. în cadrul convorbirii au 
fost examinate situația din lumea 
arabă și din Orientul Mijlociu, ulti
mele evenimente privitoare la pro
blema palestiniană, precum și prin
cipalele aspecte legate de apropiata 
reuniune la nivel înalt a Ligii Arabe, 
programată pentru 20 noiembrie la 
Tunis — a precizat postul de radio 
Damasc.

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat, va participa 
la lucrările Conferinței internațio
nale de solidaritate cu poporul pa
lestinian, a anunțat intr-un comu
nicat difuzat la Lisabona și Paris 
comitetul organizator al acestei reu
niuni, care se va desfășura intre 2 
și 6 noiembrie în capitala portughe
ză. Totodată, Yasser Arafat va avea 
convorbiri „la cel mai inalt nivel" 
cu oficialitățile portugheze în afara 
conferinței, precizează comunicatul.

VIENA. într-un interviu acordat 
ziarului austriac „Die Presse, can
celarul Bruno Kreisky a declarat că 
ya recomanda președintelui Carter, 
cu prilejul apropiatei vizite pe care o 
va întreprinde la Washington, să ini
țieze convorbiri cu Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, „la o dată 
cit mai apropiată". El a adăugat că 
palestinienii „doresc să-și redobîn- 
dească identitatea națională, iar au
tonomia nu le garantează acest 
drept". In același timp, ’Kreisky l-a 
elogiat pe șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat, pentru eforturile de
puse in vederea încheierii păcii cu 
Israelul, pe care le-a calificat „un 
mare pas" în direcția stabilizării si
tuației din regiune.

TEL AVIV. Parlamentul israfclian 
a respins cinci moțiuni de neîncre
dere in guvernul Menahem Begin 
depuse de reprezentanții opoziției, 
înainte de vot liderii opoziției au 
atacat guvernul, acuzîndu-1 de inefi
cientă economică și cerînd convo
carea de alegeri generale imediate.

CRIZA DE GUVERN DIN TUR
CIA. Președintele Partidului Drep
tății din Turcia, Suleyman Demirel, 
a anunțat după fjrimirea sa de 
către șeful statului, ’Fahri Korutiirk. 
că. a acceptat să formeze noul 
guverp. Amintind că nici un partid 
nu dispune de numărul necesar de 
mandate parlamentare pentru a 
forma un guvern cu majoritate în 
parlament, el a arătat că în cadrul 
consultărilor va tatona dacă poate 
să formeze „un guvern capabil de 
a face fată gravelor probleme na
ționale actuale".

REBELIUNE IN MOZAMBIC. 
După un asediu de cîteva zile, un 
grup de rebeli mozambicani, mem
bri ai grupării care se autointitu
lează „Mișcarea națională de rezis
tență", au preluat controlul asupra 
orașului Macossa, a anunțat minis
trul de externe, Joaquim Chissano. 
Această organizație, a spus minis
trul, este formată din „trădători 
ai revoluției mozambicane".

REFERENDUM. Joi se va desfă
șura referendumul cu privire la a- 
cordarea statutului de autonomie 
regiunilor Catalonia și Ța.ra Bascilor 
(Euzkadi). Dintre cei l,5r milioane 
de basci și 4,4 milioane de catAr ii. 
coke ar urma să voteze joi. estty, 
așteptat*— potrivit rezultatelor -uiior 
sondaje de opinie date publicității 
— ca numai 60—65 la sută să se 
prezinte la urne. Catalonia și Țara 
Bascilor, cele două regiuni spaniole 
mai puternic industrializate compa
rativ cu restul țării, vor deține, in 
cazul în care obțin statutul de au
tonomie, controlul deplin asupra a- 
menajării teritoriului, industriei, 
planificării și politicii culturale și în 
domeniile educației, poliției și să
nătății publice.

PREȘEDINTELE AFGANISTA
NULUI, Hafizullah Amin, a declarat 
intr-o cuvintare radiotelevizată că 
trupele sale au dejucat peste 250 
conspirații și acțiuni armate puse la 
cale de forțele antiguvernamentale.

GRECIA SE PRONUNȚĂ ÎMPOTRIVA RACHETELOR NUCLEARE. I
Grecia nu va permite amplasarea pe teritoriul ei a rachetelor nucleare I 
„Pershing-2" și „Cruise", a declarat un purtător de cuvînt guvernamental. ( 
care a precizat că N.A.T.O. a fost informată de această hotărîre. Purtă
torul de cuvînt a subliniat, totodată, că Grecia se pronunță pentru 
dezarmare, destindere și întărirea păcii in lume.

„SĂPTĂMÎNA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZARMARE**

Un îndemn la intensificarea luptei popoarelor 
pentru încetarea cursei înarmărilor

Pe agenda evenimentelor politice 
internaționale ale acestei luni a 
fost înscrisă. între 24—30 octombrie, 
ca urmare a unei hotăriri a sesiunii 
șpeciale a O.N.U. din vara anului 
trecut, o manifestare de amplă 
semnificație : „Săptămina Națiuni
lor Unite pentru dezarmare".

Este pentru popoare un prilej 
de profundă reflecție asupra pri
mejdiilor pe care Ie generează 
cursa nestăvilită a înarmărilor, 
de analiză lucidă a implicațiilor 
de extremă gravitate pe care 
aceasta le are asupra ansamblului 
vieții internaționale, a viitorului în
tregii umanități. Și este în același 
timp un prilej de mobilizare a opi
niei publice, a forțelor progresiste 
de pretutindeni, a popoarelor pen
tru a determina încetarea acestei 
cumplite competiții, pentru înfăp
tuirea dezarmării.

Eveniment de mare Însemnătate 
politică, confirmînd faptul că 
dezarmarea reprezintă o problemă 
primordială, cardinală a omenirii 
contemporane, sesiunea specială a 
O.N.U., prima de acest fel din 
întreaga istorie a Națiunilor Unite 
consacrată in exclusivitate dezar
mării, a pus pregnant în eviden
ță că o asemenea problemă, care 
privește in mod direct toate po
poarele ' lumii — căci arhenință 
toate popoarele și aruncă poveri 
din cele mai grele pe umerii tutu
ror — își poate găsi soluționare 
numai intr-un cadru universal, 
'prin participarea tuturor statelor 
— mari, mijlocii și mici — indi
ferent de orinduirea socială, de po
tențialul economic sau militar.

Unul din meritele sesiunii l-a 
constituit evidențierea rolului de 
deosebită însemnătate ce revine 
O.N.U. in negocierile de dez
armare. îșl găsește astfel con
sacrare ideea, susținută permanent 
de România, că Organizația Națiu
nilor Unite, reunind cvasiunanimi
tatea statelor lumii, oferă cadrul 
cel mai potrivit, are responsabili
tăți de prim plan și dispune de 
posibilitatea de a imprima o efi
cientă sporită in întreaga activitate 
de dezbatere și soluționare a pro
blematicii dezarmării. Pe această 
linie s-au înscris ca rezultate pozi
tive, concrete, deciziile privind de
mocratizarea și dinamizarea actua
lelor organisme de tratative sau 
crearea altora noi. care, prin carac
terul lor reprezentativ, să permită 
exprimarea pozițiilor și promovarea 
intereselor tuturor statelor.

însăși alegerea datei de 24 „ oc
tombrie pentru debutul „Săptămî- 
nii pentru dezarmare" nu este

deloc întîmplătoare — ea coincide 
cu Ziua Națiunilor Unite, evocînd 
momentul semnării Cartei O.N.U., 
care a înscris printre obiectivele 
sale fundamentale angajamentul 
statelor membre de a acționa per
manent pentru izbăvirea omenirii 
de coșmarul războiului, pentru edi
ficarea unei lumi a păcii și co
laborării.

în virtutea acestui angajament 
— din păcate dat uitării de atîția 
dintre semnatari ! — a recunoașterii 
gravității pe care o reprezintă in
tensificarea cursei înarmărilor, se-

lor de distrugere au continuat in
tr-un ritm neslăbit, inclusiv în ca 
privește armamentele nucleare, do
meniu „de virf" al înarmărilor, in 
care fiecare perfecționare înseamnă, 
în fapt, creșterea in progresie geo
metrică a capacităților de distru
gere.

Este semnificativ astfel faptul 
că, potrivit unui raport Întocmit de 
Agenția americană pentru controlul 
armamentelor, cheltuielile militare 
pe plan mondial au înregistrat un 
nou record, depășind pragul de 400 
miliarde dolari, considerat pină nu

tensiunii și alimentare a conflicte
lor, exercitînd o puternică influen
tă negativă .asupra climatului poli
tic internațional.

Așa cum se știe, partidul și sta
tul nostru, relevînd in permanență 
consecințele grave, marile primejdii 
pe care le prezintă pentru întreaga 
omenire cursa înarmărilor, se pro
nunță cu cea mai mare vigoare 
pentru trecerea la măsuri concrete, 
eficiente de dezarmare. Poziția de 
principiu a României cu privire Ia 
dezarmare își găsește reflectare 
în fapte, într-o intensă activitate

• i

• Cheltuielile militare au atins un nou record: 
425 miliarde dolari • în vreme ce finanțarea 
înarmărilor a costat, în 1978, în medie 92 de 
dolari pentru fiecare locuitor al planetei, pro
gramul umanitar al Națiunilor Unite nu a depășit 
57 de cenți! • Noi state atrase în viitoarea 
înarmărilor; rata cheltuielilor „lumii a treia“ 
pentru armamente s-a dublat' în ultimul deceniu, 
depășind ritmul de creștere a venitului național

siunea specială a O.N.U. consacra
tă dezarmării a schițat un ansam
blu de măsuri a căror aplicare în 
viață ar.fi de, natură să deschidă 
calea spre dezarmare. Dind o. apre
ciere pozitivă rezultatelor sesiunii, 
tovarășul NICOLAE ...CEAUȘESCU 
sublinia : „Desigur sesiunea spe
cială a O.N.U. a adoptat numai re
zoluții cu caracter general. Ar fi o 
mare greșeală să se considere că, 
odată cu terminarea sesiunii, po
poarele, forțele care se pronunță 
pentru cauza dezarmării și păcii 
iși pot diminua eforturile. Dimpo
trivă, se impune, mai mult ca ori- 
cind, să depunem eforturi și mai 
susținute pe plan internațional 
pentru trecerea la dezarmare".

Actualitatea acestui indemn este 
cu atît mai stringentă cu cit, după 
încheierea sesiunii speciale, in po
fida consensului realizat cu privire 
la necesitatea adoptării de măsuri 
menite să diminueze primejdiile 
grave pe care le. generează actua
lele arsenale existente pe glob, spi
rala înarmărilor, competiția pentru 
supremație în domeniul mijloace-

de mult ca o cifră astronomică, din
colo de orice limite raționale. Ele 
au totalizat 425 miliarde dolari ! 
Este o povară uriașă, cu consecințe 
din cele mai nefaste pentru condi
țiile de viață ale tuturor popoare
lor. Deturnind. .mari resurse mate
riale și umane, un imens potențial 
științific de la scopurile firești ale 
construcției pașnice, ale asigurării 
prosperității tuturor., națiunilor, 
cursa Înarmărilor impune noi și noi 
sacrificii, în special statelor mai pu
țin dezvoltate, ducind la adincirea 
decalajelor economice, la agravarea 
flagrantelor inechități sociale exis
tente pe glob. Ce poate fi mai 
elocvent în acest sens decit faptul 
că, în vreme ce finanțarea înarmă
rilor a costat in cursul anului tre
cut în medie 92 de dolari pe fieca
re locuitor al planetei, programul 
umanitar al Națiunilor Unite pe 
locuitor nu a depășit 57 de cenți?!

în același timp, înarmările repre
zintă principalul instrument al po
liticii de forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor po
poare, un factor de stimulare a

pe plan politico-diplomatic, în șirul 
neîntrerupt de inițiative consacrate 
acestui nobil țel. Ca o sinteză a 
orientărilor promovate in cursul 
anilor și, în același timp, ca o plat
formă în vederea unor noi eforturi, 
Congresul al XI-lea al partidului a 
elaborat un amplu și cuprinzător 
program de acțiune pentru dezar
mare. Acest program și-a găsit ma
terializare in documentul „Poziția 
României în problemele dezarmă
rii, în primul rind ale dezarmării 
nucleare, și instaurarea unei păci 
trainice în lume", prezentat la 
O.N.U. in 1975 și ulterior la sesiu
nea specială, document care pre
vede, intre altele, măsuri de „în
ghețare" și reducere treptată a 
cheltuielilor militare, a efectivelor 
militare și armamentelor : retra
gerea trupelor străine în granițele 
naționale ; lichidarea bazelor mili
tare ; începerea de negocieri pen
tru desființarea concomitentă a 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia ; crearea de zone denucleari- 
zate in Balcani și în alte regiuni 
ale lumii.

Ecoul internațional amplu al 
acestor propuneri, înalta apreciere 
de care s-au bucurat ele, fapt ilus
trat și prin aceea că se regă
sesc în documentul final al sesiu
nii speciale, confirmă valabilitatea 
și actualitatea lor, justețea pozi
țiilor pe care se situează România 
în problema dezarmării. în acest 
spirit, țara noastră nu numai că 
s-a pronunțat consecvent împotriva 
creșterii cheltuielilor militare, pro- 
punind efectuarea de reduceri ale 
bugetelor la acest capitol, ci și — 
a însoțit vorba cu fapta, adoptind 
hotărirea de a nu spori partea din 
venitul național alocată înarmări
lor, pentru a nu afecta cu nimic 
programul de dezvoltare economi- 
co-socială, precum și cunoscutele 
măsuri de majorare a alocațiilor 
pentru copii pe seama fondurilor 
destinate cheltuielilor militare.

Militind neabătut pentru măsuri 
de dezarmare, venind ea însăși cu 
inițiative constructive, România — 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a salutat și 
va saluta, totodată, orice măsură, 
orice contribuție de natură să slu
jească la progresul cauzei dezar
mării. Corespunzător acestui dezi
derat, ea s-a pronunțat pentru 
adoptarea chiar și a unor inițiative 
unilaterale pe linia dezangajării 
militare și dezarmării, exprimin- 
du-și speranța că asemenea acțiuni 
vor fi urmate și de alte state, con
tribuind la declanșarea unui amplu 
.proces în această direcție.

Subliniind în permanență răspun
derea ce revine statelor, factorilor 
de conducere, guvernelor in reali
zarea unor progrese efective în do
meniul dezarmării, partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă 
totodată rolul esențial, decisiv pe 
care îl au în această privință po
poarele. Este convingerea partidu
lui nostru că popoarele, masele 
largi populare, devenind tot mai 
conștiente că sint în joc viața și 
viitorul lor, pot și trebuie să-și 
impună voința pentru a determina 
trecerea la dezarmare.

în virtutea acestei convingeri, 
partidul nostru, secretarul său ge
neral au subliniat și subliniază ne
cesitatea acțiunii unite a popoare
lor, a tuturor forțelor inaintate ale 
contemporaneității. Este un apel în
tărit de prezența activă și dinamică 
a României, a poporului român in 
marele front al popoarelor în lupta 
pentru făurirea unei lumi fără arme 
și fără războaie, o lume a păcii și 
progresului întregii umanități.

Dumitra ȚINU

AMENDAMENT RESPINS. Comi
tetul pentru relații externe al Sena
tului Statelor Unite a respins, cu 
o diferență de un singur vot. un 
amendament la Tratatul SALT-2. 
Adoptarea acestuia, propus de lide
rul minorității republicane din Se
nat, ar fi obligat Administrația să 
treacă la renegocierea unor preve
deri din tratat, precizează agențiile 
U.P.I. și France Presse.

CLAUZA NAȚIUNII CELEI MAI 
FAVORIZATE PENTRU R. P. CHI
NEZA. Președintele Jimmy Carter 
a cerut Congresului să acorde 
R. P. Chineze clauza națiunii ce
lei mai favorizate și să „acționeze 
cit mai curind posibil" pentru a 
aproba un acord comercial între 
cele două țări. Președintele a sem
nat o proclamație privind acorda
rea unui tratament nediscriminato- 
riu exporturilor chineze și și-a ex
primat părerea că aceste măsuri 
vor „întări atit relațiile economice, 
cit și cele politice, dintre S.U.A. și 
R. P. Chineză".

CONFERINȚA DE PRESA. Luis 
Carlos Prestes. secretar general al 
C.C. al P.C. Brazilian, a subliniat, 
în cadrul unei conferințe de presă 
la Rio de Janeiro, necesitatea unirii 
eforturilor maselor populare pen
tru a determina schimbarea actua
lei stări de lucruri din Brazilia. El 
a amintit că situația social-eco- 
nomică s-a agravat in ultimii 15 
ani. că Brazilia este ,din ce in ce 
mai dependentă de capitalul străin, 
în timp ce prăpastia dintre cei 
săraci și cei bogați se adîncește de 
la o zi la alta. Vorbitorul a subli
niat, totodată, că se impune abro
garea legilor anticomuniste și le
galizarea P.C. Brazilian.

AJUTORUL C.E.E. PENTRU ȚA- I 
RILE „LUMII A TREIA". Miniștrii 
dezvoltării din țările membre ale I 
C.E.E. au aprobat proiectele de dez- I 
voltare finanțate in 1979 de Piața 
comună sub formă de ajutor pentru i 
„țările din lumea a treia" care nu-i 
sint asociate. Ajutorul, care se ridi- I 
că la 110 milioane unități de cont 
europene, este repartizat in propor- I 
tie de 73 la sută Asiei, 20 la sută | 
America Latine și 7 la sută Africii.

VIZITA ÎN LAOS. U Ne Win, 
președintele Republicii Socialiste a 1 
Uniunii Birmane, și-a încheiat vi- . 
zita efectuată în fruntea ungi de- I 
legații de stat in R.D.P. Ls '-’a | 
invitația președintelui Sufarw > Ș- 
în cursul convorbirilor purțaffi la I 
Vientiane au fost examinate as- I 
pecte ale colaborării bilaterale și 1 
probleme internaționale de interes , 
comun.

SAHARA OCCIDENTALA. Gu
vernul american a hotărit să fur- | 
nizeze arme Marocului, pentru a fi 
folosite în conflictul din Sahara 
occidentală, s-a aflat din sursă in- i 
formată la Washington. Totodată, I 
S.U.A. s-au pronunțat în sprijinul I 
angajării de tratative pentru re- . 
zolvarea disputei în legătură cu 1 
regiunea amintită, condiționînd aju- ' 
torul militar de o asemenea acțiu- . 
ne diplomatică.

FOSTUL ȘAH al Iranului a fost 
internat în spitalul „Corneli" din I 
New York. Postul american de I 
televiziune „ABC" a apreciat drept 
critică starea sănătății lui Moha- I 
med Reza Pahlavi, suferind de un I 
cancer într-o fază avansată.

REZULTATELE ALEGERILOR DIN DANEMARCA. Partidul Social | 
Democrat a obținut 69 din cele 179 de mandate ale Folketing-ului (forul 
legislativ unicameral), ceea ce reprezintă un spor de patru mandate. Parti- I 
delor de centru stingă, inclusiv P.S.D., le-au revenit 85 de mandate, în j 
timp Ce coaliția celor patru partide burgheze — liberal, conservator, cen
trist-democratic și creștin-popular — a obținut 55 de mandate. i

COREEA DE SUD. Pentru a înăbuși mișcările populare desfășurate zilele 
trecute, în orașul Masan, în semn de protest împotriva regimului dictatorial 
de ia Seul și a măsurilor antidemocratice inițiate de acesta, autoritățile au 

mobilizat în sprijinul poliției unități militare puternic înarmate 
Telefoto : A.P. — Agerpres
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