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In ințimpinarea
Congresului o/ Xll-lea 

al partidul ui
Mai sint două luni 

pină la sfirțitul anului 

FIECARE ZI-FOLOSITĂ DIN PLIN, 
ÎNCHEIATĂ CO REZULTATE 

CIT MAI BUNE IN PRODUCȚIE!
J

Au îndeplinit planul pe patru ani
ai cincinalului

Oamenii muncii din întreprinderile 
industriei

Am cinstit întotdeauna marile 
evenimente din viața partidului și 
țării printr-un efort superior de 
gîndire și acțiune,' exprimat prin 
rezultate de referință în toate sfe
rele activității economico-sociale. 
Dominată de apropierea Congresu
lui al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român, eveniment ale cărui 
reverberații marchează in sensul 
cel mai plin al cuvîntului pașii 
noștri la intîlnirea cu viitorul, a- 
ceastâ perioadă a anului își pro
bează plenar virtuțile mobilizatoa
re. Am privit acest an ca an hotă- 
ritor în realizarea- cincinalului ac
tual. Dacă pretutindeni în fabrici 
și uzine, pe șantiere, în mine, in 
toate unitățile productive a fost vi
zibil efortul de a face din 1979 un 
an al realizărilor superioare in 
economie, ultima perioadă s-a ca
racterizat prin dorința fierbinte a 
tuturor de a ridica la nivelurile 
cele mai înalte rezultatele mun
cii. Cu fiecare nouă filă de ca
lendar întoarsă, zilele se dovedesc 
mai dense, dominate de timbrul 
specific marilor confruntări cu 
timpul. Aceasta se traduce, in ati- 
tea locuri, in îndeplinirea, cu mult 
înainte de termen, a sarcinilor pe 
primii patru ani ai cincinalului și 
a Angajamentelor în întrecere. Se 
-■jSește în marele număr de 
i Active de investiții racordate la 
circuitul productiv al economiei ro
mânești. înseamnă, în expresie 
concretă, importante depășiri ale 
planului la producția fizică și netă, 
livrări suplimentare la export, în 
condițiile unei constante preocu
pări pentru îmbunătățirea parame
trilor calitativi ai întregii activi
tăți economice.

Au mai rămas două luni din acest 
al patrulea an al cincinalului și va 
trebui să recunoaștem că mai mult 
ca oricînd zilele și orele capătă 
importanță decisivă pentru finali
zarea corespunzătoare a obiective
lor stabilite, pentru crearea celor 
mai bune condiții în vederea pre
gătirii producției anului viitor. Mă
surăm cu satisfacție, cu reală plăcere 
succesele înregistrate în lunile de 
pină acum ale anului de colecti
vele muncitorești, de comuniștii 
din majoritatea unităților noastre 
economice. Dar ele, o știm prea 
bine, n-au constituit niciodată și 
nu trebuie să constituie un impe
diment în sesizarea inegalităților, 
a diferențelor existente în planul 
rezultatelor concrete, al eficienței. 
Sînt și la această oră întreprinderi 
care nu și-au realizat integral 
planul la diferiți indicatori, în
deosebi la producția fizică, sînt 
șantiere unde, datorită întîrzie- 
rilor față de graficele de exe
cuție, este pusă în cauză intrarea 
în funcțiune a obiectivelor respec
tive la termenul prevăzut. Se Înre
gistrează rămineri în urmă la rea
lizarea și livrarea produselor la ex
port.

Munca asiduă desfășurată în pri
mele zece luni ale anului 1979, la 
temperatura ridicată a imperati
vului trecerii la o calitate nouă, 
superioară. in întreaga economie, a 
permis cristalizarea unei bogate 
experiențe în fiecare colectiv, în 
fiecare organizație de partid. 
Ea trebuie acum fructificată cu 
maximum de avantaje pentru 
producție, generalizînd cu repe-

(Continuare în pag. a Il-a)

La 31 octombrie, oamenii muncii 
din unitățile industriei ușoare au 
raportat îndeplinirea planului la 
producția globală industrială, pe 
primii patru ani ai cincinalului, 
succes pe care 11 consacră celui 
de-al Xll-lea Congres al parti
dului.

Realizarea cu 61 de zile mai de
vreme a sarcinilor amintite permi
te oamenilor muncii din acest 
sector să obțină, pină la finele anu
lui. o producție suplimentară esti
mată la 22,1 miliarde lei. Acest 
spor de producție se concretizează 
in 5,2 mii. mp țesături tip lină, 
produse tricotate in valoare de 1,6 
miliarde lei. confecții textile eva
luate la 1,3 miliarde lei și alte pro
duse. De asemenea, in acești patru 
ani producția industriei ușoare 
fost reînnoită in proporție de 
proape 52 la sută.

In telegrama adresată cu 
cest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se spune : In numele 
celor peste 580 000 oameni ai mun-

a 
a-

ușoare
cil din industria ușoară, vă încre
dințăm, tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort, 
că vom munci cu și mai mult elan 
și răspundere comunistă, pentru a 
încheia cu bune rezultate activita
tea pe anul 1979 și pentru a pregăti 
condițiile de realizare a sarcinilor 
de plan pe anul 1980, an hotărîtor 
pentru trecerea la îndeplinirea pre
vederilor viitorului plan cincinal.

Si cu acest prilej, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă 
adresăm cele mai vii mulțumiri, 
exprimîndu-vă incă o dată adînca 
noastră recunoștință pentru spriji
nul permanent acordat industriei 
ușoare, pentru prețioasele indicații 
pe care ni le-ați dat cu ocazia vi
zitelor de lucru și a analizelor 
efectuate în unitățile noastre, sus- 
tinînd în același , timp cu căldură 
Si mîndrie patriotică, propunerea 
pentru realegerea dumneavoastră, 
la ...«$.. Congres. io.
funcția de secretar general al parti
dului.

In cursul dimineții de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit cu to
varășul Luis Cabrai, secretar general 
adjunct ăl Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau.

La întrevedere a luat parte Ste
fan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România.

A luat parte, de asemenea. Victor 
Maria Saude, comisar de stat al afa
cerilor externe al Republicii Gui
neea-Bissau.

Cei doi șefi de stat și-au manifes
tat satisfacția de a se întîlni din nou, 
de a continua schimbul rodnic de 
păreri în probleme privind dezvolta
rea continuă a bunelor relații exis
tente iijtre cele două țări, între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de, precum și în .legătură cu unele 
aspecte ale vieții internaționale.

Președintele Luis Cabrai a salutat 
succesele obținute de România în 
dezvoltarea generală a țării și a ară
tat că ele constituie și o contribuție 
la întărirea forțelor care luptă pen
tru independență, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, un sprijin pentru 
țările care s-au eliberat de sub do
minația colonială și înaintează pe 
calea dezvoltării independente.

In cadrul convorbirii s-a procedat '• 
Ia o informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide și popoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Luis Cabrai au constatat cu multă 
satisfacție că înțelegerile convenite

cu prilejul dialogului avut in 1976 la 
București se transpun cu succes in 
viață și au hotărît să se acționeze 
în continuare pentru extinderea cola
borării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Guineea- 
Bissau în spiritul Declarației solem
ne comune și al celorlalte documente 
semnate cu acest prilej.

Abordîndu-se unele probleme ale 
activității internaționale, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Luis Cabrai au 
reafirmat voința Republicii Socialiste 
România și Republicii Guineea- 
Bissau de a-și aduce, în continuare, 
contribuția lor activă la lupta pentru 
adîncirea procesului transformărilor 
revoluționare din lumea contempora
nă, împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru asigurarea independenței na
ționale a tuturor popoarelor, pentru 
instaurarea unor relații noi, demo
cratice în viața internațională, baza
te pe raporturi de egalitate și res
pect între state, care să favorizeze 
dezvoltarea tuturor țărilor și în pri
mul rind a celor in curs de dezvol
tare. Ei au reafirmat rolul impor
tant care revine țărilor socialiste, ță
rilor în curs de dezvoltare, statelor 
nealiniate în viața internațională 
pentru instaurarea unui climat de 
securitate și pace, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie între 
toate națiunile lumii. In acest con
text, s-a evidențiat necesitatea ca 
mișcarea de nealiniere să-și întă
rească unitatea și solidaritatea pe 
baza principiilor și orientărilor sale 
fundamentale.

A fost evidențiată necesitatea in
tensificării eforturilor pentru soluțio
narea pe cale politică, prin negocieri, 
a tuturor problemelor litigioase dintre 
state, pornindu-se de la respectarea 
independentei și suveranității fie

cărui stat, a dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta de sine stătător. In 
acest cadru s-a subliniat importanta 
rezolvării prin tratative între statele 
africane, fără nici un amestec din 
afară, a stărilor de Încordare și con
flict apărute intre țări de pe conti
nentul african.

. Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Luis Cabrai au reafirmat solidarita
tea activă a României și Guineei- 
Bissau cu lupta de eliberare naționa
lă a popoarelor din Namibia și Rho
desia. a populației majoritare din 
Africa de Sud. împotriva discrimină
rilor rasiale și apartheidului.

Pornind de la considerentul că 
pacea mondială este indivizibilă, s-a 
subliniat importanta realizării unui 
sistem real de securitate și cooperare 
în Europa, care va avea o influentă 
pozitivă asupra păcii și securității in 
întreaga lume. Cei doi șefi de stat au 
scos in evidență necesitatea între
prinderii de măsuri concrete și efi
ciente care să ducă la realizarea 
dezarmării generale, și în primul 
rind a dezarmării nucleare.

A fost evocată, de asemenea, situa
ția din Orientul Mijlociu, apreciin- 
du-se că este necesară continuarea 
eforturilor în vederea realizării unei 
păci globale în această regiune, prin 
rezolvarea pe cale politică a conflic
tului, pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, solu
ționării problemei poporului palesti
nian prin exercitarea dreptului său 
la autodeterminare, inclusiv consti
tuirea unui stat palestinian indepen
dent. asigurării independentei si in
tegrității teritoriale a tuturor statelor 
din zonă.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere reciprocă.

Coiectivele unităților industriale 
din județul Sibiu

Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale județului Sibiu — ro
mâni, germani, maghiari — puter
nic mobilizați în ampla întrecere 
care se desfășoară în cinstea Con
gresului al Xll-lea al partidului, au 
îndeplinit miercuri planul produc
ției industriale pe 4 ani ai actua
lului cincinal. Pină la sfîrșitul anu
lui. unitățile economice din acest 
județ vor realiza o producție in
dustrială suplimentară în valoare 
de 5,2 miliarde lei.

Organizația județeană de partid, 
toți locuitorii județului Sibiu — se 
menționează în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — îsi exprimă și cu acest 
prilej adeziunea fierbinte la politi
ca internă și externă a partidului 
și statului nostru, angajarea fermă

pentru înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și susțin din toa
tă inima propunerea ca la Congre
sul al Xll-lea, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales in funcția de secretar 
general ai partidului, 
viitorului luminos 
porului nostru.

Vă asigurăm că. 
gul nostru popor, 
preget, cu abnegație și pasiune re
voluționară. ne vom pune întreaga 
noastră energie și capacitate crea
toare în slujba înfăptuirii exempla
re a sarcinilor ce ne revin în con
tinuare. asigurînd sporirea contri
buției județului Sibiu la dezvoltarea 
economică armonioasă a tării, la 
ridicarea ei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

chezășie a 
al patriei și po-

alături de între- 
vom munci fără

Macheta viitorului ansamblu de pe Dunâre. Tn prim-plan, paralel cu cel ridicat de Saligny, podul aflat acum în construcție, flancat do benzile 
șoselei rutiere. Foto : S. Cristian

Un pod la Dunăre — iată 
un lucru la care nu poți 
privi cu ochi oarecare. Poa
te unde știam, de la prima 
lecție de geografie, că Du
nărea, în lățimea ei, te îm
piedică să-i vezi malul ce
lălalt. Poate unde știam, 
tot de-atunci. că între apele 
curgătoare ale Europei, nu 
multe ii iau înainte. Poate 
unde rămăsese, în mintea 
mea. tutelar, lucrul lui 
Apolodor. Poate unde am 
aflat, de timpuriu, ce-a în
semnat, în clipa zidirii, ce 
înseamnă și azi. munca lui 
Saligny.

De pe bacul care traver
sează Borcea se zărește 
schelăria metalică, tișnind 
din apă neverosimil în ve
cinătatea prestigioasă a po
dului veteran. Se pregătesc 
picioarele compasului cel 
nou peste apa Dunării, aici 
tăiată in două, de cind o 
știm, de cîmpurile mănoa
se ce au pus stăpinire azi 
pe întinderile băltii de altă
dată.

împădurit, dar aproape pus
tiu. rechem gindurile cu 
care plecasem la drum în 
căutarea constructorilor. 
Niște temerari, cu un nume 
scos din dicționarele de cu
vinte tocite. încercam să-i

puse : două poduri noi 
amplasate în apropierea 
celor existente, pe Bor
cea — in aval, pe Dunăre 
— în amonte, 'astfel incit 
să se asigure racordul cit 
mai eficient la linia fero

crarea printre cele mai 
mari din lume de acest 
fel. Pe Dunăre este, cea- 
mai amplă. Si intr-un loc 
și in celălalt se. alinia
ză în completare arcurile 
viaductelor — 11' la Bor

ALĂTURI DE PODUL „VETERAN" AL LUI SALIGNY
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SE CONSTRUIEȘTE

Un nou pod peste Dunâre

Un pod la Dunăre este, 
dincolo de orice, o bătălie, 
și ca orice luptă pe cinste 
revendică însemne aparte, 
în decorul contrastant al 
malurilor — pe stingă înalt.
fără vegetație, dar acoperit 
de case, pe dreapta scund.

văd mai devreme, rostogo- 
lindu-și forța întreagă peste 
pilonii mari, greu de con
vins să pătrundă spre cen
trul pămintului. încercam 
să mi-i închipui barînd cu 
pieptul valurile prea dor
nice să ajungă la mare.

Mai întii au fost studiile, 
diverse și des repetate, 
vizînd dublarea liniei de 
cale ferată ce leagă „țara 
vacanței" cu Țara. Soluția 
aleasă răspunde temei pro

viară. Podurile sînt pre
văzute cu două căi ferate 
și o șosea cu patru benzi 
de circulație, pe viitoarea 
autostradă București — 
Constanta.

O machetă mă ajută să 
văd cum vor arăta, plu
tind peste ape. La Fetești, 
un pod cu trei deschideri 
de bază. La Cernavoda, tot 
trei deschideri principale, 
între care una centrală, de 
190 metri, situează lu

cea, 17 la Dunăre. In total, 
cele două poduri însumează 
peste 2,5 kilometri.

Spuneam că operația 
„Poduri dunărene" a în
ceput prin a consuma faza, 
necesară, a studiilor. Au 
urmat expertizările, au 
urmat numeroasele probe 
de inebreări hidraulice pe 
model, a urmat programul 
de teste pentru coloanele 
de fundații, cercetările pri
vind tablierele metalice.

Dar ca roțile trenurilor 
să-și. poarte glasul ritmat 
peste pilele nou ancorate 
in albia Dunării va trebui 
să mai curgă apă și Timp. 
Exact timpul impus con
structorilor pentru a im
planta în sol cele 1 100 de 
coloane, dintre ele 200 
avind diametrul de doi 
metri. Pentru a turta 
150 000 metri cubi de be
toane. ’ Pentru a lua la 
mină un milion de metri 
cubi de terasamente. Pen
tru a fixa la locul lor 
32 000 tone confecții meta
lice. O cursă contracrono- 
metru a început atunci, 
odată cu acele studii de 
tatonare ale începutului. 
O cursă contracronometru 
care iși va găsi săvirșirea 
in momentul cînd prima 
garnitură de tren va trece 
victorioasă spre mare, sa- 
lutind Dunărea de la eta
jul maiestuos al balcoane
lor abia fixate în rosturile 
lor. Unde ne aflăm acum ?

„Lucrările de fundații 
au fost demarate la Bor
cea în vara anului 1977, 
precizează Nicolae Con- 
stantinescu, directorul gru-

Neaqu UDROIU
(Continuare in pag. a Il-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții la ședința Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul 
suprem al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
la 31 octombrie, pe participanții la 
ședința Consiliului militar al Forțe
lor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
care si-a desfășurat lucrările la 
București.

Au luat parte mareșalul Uniunii 
Sovietice V.G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite, general 
de armată A.I. Gribkov, șeful Statu
lui Major al Forțelor Armate Unite, 
general-colonel G.A. Semerdjiev, 
prim-locțiitor al ministrului apărării 
populare al Republicii Populare Bul
garia, șeful Marelui Stat Major al 
armatei populare bulgare, general
colonel Karel Rusov, șeful Marelui 
Stat Major al armatei populare ceho
slovace, prim-locțiitor ăl ministrului 
apărării naționale al Republicii Socia
liste Cehoslovace, general-colonel

Fritz Streletz, locțiitor al ministrului 
apărării naționale, șeful. Statului 
Major principal al armatei naționale 
populare a Republicii Democrate 
Germane, gencral-broni Eugeniusz 
Molczik, inspector principal pentru 
instrucție, viceministru al apărării 
naționale al Republicii Populare Po
lone, general-colonel Marin Nicoles- 
cu, adjunct al ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, general-colonel Csemi Ka- 
roly, secretar de stat al Ministerului 
Apărării Republicii Populare Ungare, 
mareșal al Uniunii Sovietice K. S. 
.Moskalenko, locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S., mareșal de 
aviație A.I. Koldunov, comandantul 
trupelor de apărare antiaeriană a 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, locțiitor al comandan- 
tului-șef al Forțelor Armate Unite, 
general-colonel de aviație A.N. Ka- 
trici, locțiitor al comandantului-șef 
al Forțelor Armate Unite pentru for
țele aeriene militare, amiral V.V. Mi- 
hailin, locțiitor al comandantului-șef 
al Forțelor Armate Unite pentru flo

ta maritimă militară, general-colonel 
I.A. Fabrikov, locțiitor al comandan
tului-șef al Forțelor Armate Unite 
pentru inzestrare, șeful Comitetului 
tehnic al Forțelor Armate Unite.

La primire a participat general
colonel Ion Coman, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale.

In cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat im
portanța dezvoltării continue a prie
teniei și colaborării dintre statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, dintre armatele acestor țări, 
precum și necesitatea consolidării 
cursului spre destindere, securitate 
și pace, a eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor, reducerea chel
tuielilor militare, înfăptuirea dezan
gajării, a dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, fără de 
care nu pot fi concepute destinderea 
și pacea, atit in Europa, cit si în în
treaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ambasadorul Republicii Senegal
cu prilejul

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

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri după-amiază. pe 
Aba Gefen, ambasadorul Israelului

prezentării scrisorilor de
Dieng. care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate. de am
basador • extraordinar și plenipo-

Ambasadorul Israelului
la București, la cererea acestuia. 

Ambasadorul a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea primului ministru

acreditare
tențiar al Republicii Senegal în 
țara noastră. (Continuare în pagi
na a V-a).

al statului Israel, Menahem Begin.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

BACĂU : 0 noua unitate 
în funcțiune

în întîmpinarea Congresului al 
Xll-lea al partidului, la Bacău a fost 
pusă în funcțiune o fabrică de talpă 
artificială — prima unitate de acest 
fel din țară. Realizată după o con
cepție originală, pe baza unei teh
nologii elaborate de specialiștii In
stitutului de cercetări din industria 
ușoară, noua capacitate de produc
ție este inzestrată cu utilaje mo
derne de înaltă tehnicitate, fabricate 
în țară. Noua unitate valorifică su
perior materiile prime recuperabile 
provenite din procesul de producție 
de la întreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul", precum și 
de la alte unități similare din țară. 
Anual se voi' produce aici circa 2 400 
tone de talpă artificială. Prin intra
rea în funcțiune a acestei fabrici se 
va reduce complet importul la acest 
produs. (Gheorghe Baltă).

LA FABRICA DE CIMENT DIN TAȘCA 

A început să producă 
cea de-a doua linie tehnologică

Constructorii, mon- 
torii și instalatorii de 
pe șantierul Fabricii 
de ciment de la Tasca 
raportează un impor
tant sycces pe care îl 
consacră Congresului 
al Xll-lea al parti
dului : intrarea în 
producție a celei de-a 
doua linii de fabri
cație, avînd capaci
tatea de 3 000 tone 
ciment în 24 de ore. 
Lucrările de montaj Ia 
această linie au durat

cu 6 luni mai puțin de- 
cit la prima linie. 
Demn de remarcat este 
faptul că utilajele 
montate au fost fabri
cate in 'întregime de 
unități constructoare 
de mașini din tara 
noastră — între care 
întreprinderea de ma
șini grele și uzinele 
„23 August" din Bucu
rești. întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul" 
din Brăila — iar insta
lațiile de comandă si

automatizare au fost 
realizate si montate de 
specialiști ai Institu
tului de cercetări și 
proiectări electroteh
nice din București. La 
producerea cimentu
lui in noua fabrică 
este folosit procedeul 
uscat, care în compa
rație cu procedeul 
umed permite. reduce
rea cu 40 la sută a 
consumurilor de ener
gie pe tona de ciment. 
(C. Blagovici).
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pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

Conferințe și plenare ale organizațiilor de partid, de masă și obștești

Conferința organizației de partid 
din municipiul Sfintu Gheorghe a 
avut loc în climatul de amplă efer-'' 
vescență politică, de muncă rodnică, 
creatoare, de angajare deplină a tu
turor forțelor comuniștilor, ale celor
lalți oameni ai muncii din orașul de 
reședință al Județului Covasna — ro
mâni și maghiari. înfrățiți în muncă 
și idealuri, uniți de aceeași înflăcă
rată dragoste față de patrie și partid 
— pentru întîmpinarea Congresului 
al XII-lea al P.C.R., cu rezultate cit 
mai importante.

In spiritul orientărilor de o deose
bită importantă cuprinse în cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de lucru de fa C.C. al 
P.C.R. din 5—7 septembrie a.c„ dele
gații celor peste 200 de organizații de 
bază care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul municipiului au analizat cu 
exigență comunistă activitatea comi
tetului municipal de partid, a birou
lui său, felul cum au reușit să-i în
drume pe comuniști, pe toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, in rezolvarea multiplelor sarcini 
determinate de ritmul fără precedent 
al dezvoltării economico-sociale a a- 
cestor ținuturi. După cum s-a arătat 
in darea de seamă și în luările de 
cuvînt, ca o ilustrare elocventă a 
justeții politicii naționale a partidu
lui nostru, de consolidare economico- , 
materială a egalității în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, munici
piul Sfintu Gheorghe a benefi
ciat de un generos program de 
investiții, de două ori mai mare 
In această perioadă decît în întreg 
cincinalul 1971—1975. Prin înfăptui
rea sa, pe platforma industrială a 
municipiului au apărut o serie de noi 
capacități de producție — la între
prinderile de mașini, agregate si sub- 
ansamble auto ; de prelucrare a ma
selor plastice ; de aparataj electric 
auto și motoare electrice ; de indus
trializare a laptelui ; la textila „Ol
tul'* și combinatul de prelucrare a

Plenara Consiliului de conducere al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale

„Ne angajăm ca arta teatrală și muzicală să servească
socialiste*mereu mai bine opera de edificare a societății

Miercuri au avut loc în Capitală lu
crările • plenarei consiliului de con
ducere al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale din Republica Socialistă Româ
nia, consacrată dezbaterii documen
telor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ilie Rădulescu. secretar al 
C.C. al P.C.R.

în raportul prezentat și în dezba
teri s-a exprimat totala adeziune a 
oamenilor de cultură din domeniul 
teatrului șl muzicii la conținutul 
proiectului de Directive și al celor
lalte documente ce vor fi supuse 
aprobării marelui forum al comuniș
tilor. Subliniindu-se contribuția re
marcabilă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea si funda
mentarea științifică a acestor docu
mente. aportul hotărîtor al secreta
rului general al partidului la opera 
de dezvoltare armonioasă și de ridi
care pe culmi tot mai înalte de civi
lizație și progres a patriei noastre, la 
afirmarea ei continuă pe plan inter
național, la permanenta creștere a 
bunăstării poporului nostru, partici- 
panții la dezbateri și-au reafirmat, 
cu acest prilej, atașamentul lor fier
binte față de politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru. 

lemnului, creîndu-se numai în ulti
mii trei ani peste 6 400 noi locuri de 
muncă.

Paralel cu rezolvarea sarcinilor e- 
conomice, cu realizarea acestui susți
nut program de investiții — care a 
lărgit considerabil baza tehnico-in- 
dustrială a municipiului — conferința 
organizației municipale de partid s-a 
ocupat stăruitor de realizarea pro
gramului de dezvoltare edilitar-gos- 
podărească a orașului. Semnificativ 

• Răspuns prin fapte grijii partidului pentru 
dezvoltarea tuturor zoneior țării • Tradiții 
culturale progresiste, valorificate în spiritul 
prezentului socialist • Oriunde muncește un 

comunist - să radieze forța exemplului 
înaintat!

este faptul că, în această perioadă, 4 500 
de familii s-au mutat în locuințe noi. 
Iar 550 de tineri în căminele de ne- 
familiști. Aceasta a însemnat, prac
tic, finalizarea lucrărilor de sistema
tizare „pe verticală" în cartierele „Si- 
meria", „Ciucului" și „11 Iunie", apa
riția unor noi ansambluri de locuințe 
în cartierele existente, darea in fo
losință a 35 de săli de clasă în șco
lile generale, a 340 noi locuri în gră
dinițe și creșe, a secției de boli con
tagioase și a unei moderne stații de 
salvare la spitalul județean, a unor 
spații comerciale cu o suprafață de 
aproape 1 500 mp. De asemenea, au 
fost dezvoltate sursele de captare și 
tratare a apei potabile și puse în 
funcțiune instalațiile de furnizare a 
apei industriale, s-au terminat lucră
rile de regularizare a pirîului Debren.

Comitetul municipal de partid a 
acordat o atentie deosebită mobili
zării și activizării întregului poten

Analizînd sarcinile lucrătorilor din 
domeniul vieții teatrale și muzicale 
din țara noastră. în lumina documen
telor Congresului, a fost relevată în
semnătatea implicării profunde a ar
tiștilor in ridicarea continuă a nive
lului cultural și spiritual al maselor 

• Puternică adeziune la documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R. • Creatorii din 
domeniul vieții teatrale și muzicale - profund 
implicați în ridicarea nivelului cultural și 
spiritual al maselor, în educarea lor socialistă

de oameni ai muncii, prin găsirea 
unor mijloace specifice de afirmare 
a calității artei interpretative în reu
șita amplei competiții artistice de 
masă — Festivalul național „Cîntarea 
României". Participanții la dezbateri 
s-au angajat să acționeze cu hotă
rîre pentru înflorirea continuă a ar
tei noastre teatrale și muzicale in 
spiritul îndrumărilor date de condu
cerea de partid, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să pună în valoare fru
moasele tradiții ale teatrului și mu
zicii românești, operele naționale din 

tial cultural-artistic al municipiului, 
care dispune de importante așeză
minte culturale ca Teatrul maghiar 
de stat, muzeul județean, casa de cul
tură a sindicatelor, biblioteca jude
țeană — instituții care valorifică tra
dițiile progresiste înaintate și contri
buie printr-o activitate diversificată 
la formarea omului nou, cu o cultură 
bogată și o înaltă conștiință socia
listă. Ca un corolar și o reflectare fi
rească a acestor eforturi au avut loc 

profunde mutații cantitative si cali
tative în dezvoltarea econornico-so- 
cială și edilitar-gospodărescă a ora
șului Sfîntu Gheorghe, devenit mu
nicipiu la 1 iulie al acestui an.

Răspunzînd prin fapte de muncă 
grijii deosebite pe care o poartă par
tidul, secretarul său general dezvol
tării multilaterale a tuturor zonelor 
țării, asigurării unor condiții supe
rioare de muncă și viață tuturor fii
lor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, comuniștii, oamenii muncii 
din municipiul Sfintu Gheorghe in- 
tîmpină cu rezultate meritorii apro
piatul Congres al partidului. Astfel, în 
perioada 1 februarie 1977—30 septem
brie 1979, indicatorul producție netă 
s-a realizat în proporție de 100,2 la 
sută, producția marfă — 100.8 la sută, 
in condițiile în care în acest an pro
ducția globală industrială înregistrea
ză o creștere de 57,3 la sută față de 
anul 1977.

acest domeniu, pe măsura exigențe
lor epocii contemporane.

în raport și în dezbateri a fost ex
primată totala adeziune la propune
rea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al României so
cialiste, care aduce o contribuție

Inestimabilă la permanenta afirmare 
a patriei noastre pe toate meridia
nele lumii, să fje reales la cel de-al 
XII-lea Congres în înalta funcție de 
secretar general al partidului,

în hotărîrea adoptată, participanții 
au reafirmat profundul devotament 
al oamenilor de artă din tara noas
tră față de Partidul Comunist Român 
și de secretarul său general.

în încheiere, participanții la plena
ră au adoptat, în unanimitate, textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Consemnînd aceste rezultate, atit 
darea de seamă, cît și vorbitorii ați 
evidențiat coordonatele majore ale 
mărețului program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, cît și cele ale planului de 
dezvoltare economico-socială a mu
nicipiului în anii 1980—1985, care 
prefigurează un progres fără prece
dent. S-a exprimat, totodată, adeziu
nea totală a comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor municipiului față de pro
iectele de documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Pe baza unei exigente analize a 
activității depuse de organizația mu
nicipală de partid, pe lingă rezulta
tele pozitive, în spirit critic și auto
critic, au fost reliefate și neajun
surile, subliniindu-se cauzele care 
le-au generat și, mai ales, identifi- 
cîndu-se căile și mijloacele prin care 
ele trebuie eradicate.

Conferința a subliniat că ținîndu- 
se seama de marile sarcini econo
mice, politice și organizatorice 
ce trebuie duse la bun sfîrșit, în 
etapa în care ne aflăm este necesar 
să crească simțitor rolul de condu
cător politic al tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, al tuturor 
comuniștilor, ceea ce impune îmbu
nătățirea muncii de partid în toate 
domeniile și la toate nivelurile. Ori
unde muncește un comunist — s-a 
subliniat în cadrul conferinței — 
prezenta sa trebuie să se facă pu
ternic simțită, să facă să radieze cu 
putere exemplul personal.

Darea de seamă, dezbaterile ce i-au 
urmat au permis să se elaboreze o 
cuprinzătoare hotărîre privind obiec
tivele principale ale activității de 
partid, sarcinile și răspunderile ce 
revin biroului, comitetelor de partid 
subordonate, hotărîre care consti
tuie astfel un eficient instrument de 
lucru. t

TOMORI G6za 
corespondentul „Scînteii"

în care se spune, între altele : Vă 
raportăm că oamenii de teatru și de 
muzică, beneficiind de larga dezvol
tare a instituțiilor artistice în ansam
blul politicii culturale a partidului 
și statului nostru, și-au concentrat 
întreaga energie creatoare pentru 
traducerea în viață a valoroaselor 
dumneavoastră indicații privind ro
lul artei teatrale și muzicale în for
marea profilului spiritual comunist 
al oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate) în lărgirea orizon
tului lor de cunoaștere, in educarea 
lor umanistă, patriotică, revoluțio
nară.

Ne angajăm ca arta teatrală și mu
zicală, eficient instrument de pro
pagandă și educație, să contribuie 
mai mult la ridicarea continuă și 
îmbogățirea vieții spirituale a po
porului nostru, să servească tot mai 
bine opera, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, operă luminată de politica 
partidului, in fruntea căruia vegheați 
statornic, dovedindu-vă arhitectul 
construcției materiale și spirituale a 
noii societăți, dumneavoastră, stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, încercat și strălucit con
ducător al Partidului Comunist 
Român, al României socialiste.

...După conferință, 
a doua zi in zori

La conferința de partid din 
comuna Orașul Nou (județul 
Satu Mare) unul din partici- 
panți, inginerul-șef al coopera
tivei agricole de la centrul de 
comună, Ștefan Szika, a pus în 
discuția comuniștilor, răspicat și 
deschis, starea cu totul necores
punzătoare in care se află sec
torul zootehnic al unității.

— Avem o fermă de peste 300 
de animale — a spus el — dar, 
din păcate, majoritatea dau o 
producție de lapte care ne si
tuează, in ansamblul județului, 
pe unul din locurile care nu ne 
fac cîtuși de puțin cinste. Nu 
mai vorbesc de mortalitatea ex
cesivă din ultima vreme in rin- 
durile animalelor, și aceasta da
torită proastei furajări și îngri
jiri, a indisciplinei personalului 
fermei. Eu socot, tovarăși, că 
s-a intirziat mult prea mult cu 
aplicarea unor măsuri eficiente.

Și comunistul Ștefan Szika a 
înfățișat in conferință „un pro
gram minimal de urgență" in 
vederea redresării grabnice a 
sectorului zootehnic, subliniind 
necesitatea ca toți comuniștii 
din cooperativă — și in primul 
rind membrii comitetului comu
nal de partid — să-și concen
treze eforturile spre înfăptuirea 
acestor măsuri. „Programul mi
nimal" conținea, intre altele, 
propuneri pentru raționalizarea 
furajării, selecționarea efectivu
lui, igienizarea și amenajarea 
grajdurilor pentru iarnă. întă
rirea disciplinei personalului, 
controlul activității acestuia.

Nu numai că participanții au 
sprijinit aceste propuneri, dar 
au cerut ca ele să fie aplicate 
și in celelalte cooperative din 
comună — Pritog și Remetea. 
Ceea ce a și fost consemnat in 
hotărîrea conferinței.

...După conferință, a doua zi 
în zori, la ora 5. Noul secretar 
al comitetului comunal de par
tid, Andrei Oiegaș, împreună 
cu tovarășii din conducerea co
operativei, se aflau la ferma 
zootehnică. Noul comitet își în
cepea astfel activitatea... și se 
putea convinge pe viu de nea
junsurile acumulate. De pildă, 
îngrijitorii distribuiau rația de 
furaje „după ochi" sau, mai bi
ne zis, după bunul lor plac. Pri
mul pas a fost o dezbatere co
lectivă care a reunit personalul 
din sectorul zootehnic, conduce
rea cooperativei și comitetul co
munal de partid. Cei certați cu 
disciplina au fost aspru criticați, 
iar în zilele următoare s-a trecut 
fără intîrziere de la vorbe la 
fapte : zugrăvirea grajdurilor, 
curățirea vanilor, completarea 
geamurilor la ferestre. Ingine- 
rul-șef — mulțumit că măsurile 
propuse prind in sfîrșit viață*— 
a mai venit cu o idee, și anu
me să se suplimenteze furajele 
insilozate cu încă vreo 800 tone, 
împrumutindu-se două mașini 
de recoltat siloz.

Intre timp comitetul comunal 
a cerut și sprijinul organelor ju
dețene, care au trimis la fața 
locului specialiști pentru selec
ționarea animalelor. Pentru vii
torul apropiat comitetul de 
partid și-a propus ameliorarea 
efectivelor cu soiuri mai efi
ciente, mecanizarea unor lucrări 
in zootehnie.

Există acum certitudinea că 
propunerile făcute în conferin
ță sint pe drumul cel bun al 
înfăptuirii. Certitudine susținută 
de stilul dinamic promovat de 
noul comitet comunal de partid.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteil“

Pe șantierul noului pod aflat in construcție peste Dunâre la Cernavoda 
Foto : Gh. Vințilă

Un nou pod peste Dunâre
(Urmare din pag. I)

pulul de șantiere. Azi este executată 
infrastructura viaductelor de acces și 
silit avansate lilcrările de la pilele 
de apă. La Dunăre am început 
treaba spre sfîrșitul anului 1978. Sint 
atacate în momentul de fată toate 
lucrările de infrastructură.

Dorim, acum, in zilele premergă
toare Congresului al XII-lea, să ra
portăm la toate punctele de lucru re
zultate cît mai bune".

închipuiți-vă niște platforme plu
titoare, cite 4 în fiecare albie. Sînt 
„rampele de lansare" a picioarelor 
viitoarelor poduri. Apa trece de 15 
metri adîncime în acele puncte unde 
au fost stabilite, geografic, coordo
natele de poziție ale pilelor. Coloa
nele pentru fundații se execută din 
tuburi, metalice și se introduc prin 
vibrare pînă la adîncimi de 40—50 
metri de la nivelul apei în jos, 
astfel Incit să dea de „tare". Să 
răzbată adică, unul după altul, stra
turile de nisip fin, prăfos, pietriș cu 
nisip, nisip, pietriș, argilă mămoasă. 
Uneltele folosite, vibratoarele, ajung 
să apese cu 360 toție-forță ! Lucră
rile de execuție a picioarelor sint 
realizate < tocmai pe acele plat
forme mobile de care vorbeam 
avînd, ușor' de imaginat, înfățișarea 
unor șantiere de sine stătătoare.

Un șantier ca atîtea altele, cu 
mașini fără număr, cu multe .mo
duri", cu ceasuri de neodihnă, cu 
panou de onoare, cu loturi fruntașe 
numite criptic S 10 Cernavoda ori 
S 42 pila albie Fetești, cu echipe și 
cu nume de fruntași — Neagu, Calo- 
nici, Neiner, Pîrvan, Poenaru. Un 
șantier ca atîtea altele, în stare să 
spună încă de pe acum că planul 
anual va fi realizat și depășit.

Notez, în mersul meu pe șantier, 
fraze dintr-o posibilă cronică a gri
jilor privind lucrarea de la Dunăre. 
„Mai sint încă faze de execuție cu 
greutăți deosebite. Gînditi-vă la 
etanșarea cu aer comprimat". „Par
tea a doua înseamnă montajul ta
blierelor în consolă, care va ridica 
probleme speciale de ordin tehnic și 
organizatoric". „Ne preocupă în per
manență calitatea", „în perioada ac
tuală, grupul de șantiere Poduri 
dunărene a depășit faza de virf 
a lucrărilor la Borcea și se concen
trează cu oameni și utilaje pe front 
larg la Dunâre, unde solicitările sînt 
mult mai mari ca volum, aproape 
dublu".

Privesc insistent macheta care, 
luînd-o înaintea timpului, ne așază 
sub ochi, împreună, podurile aflate 
în construcție și cele purtând sem
nătura lui Anghel Saligny. Ce le 
aseamănă ? Ce le separă 7

— Față de podurile vechi, pe che- 
soane cu aer comprimat, la limita 
posibilităților de lucru din acea 

vreme, fundațiile celor noi, mai pu
ternice, merg mult mai jos, pentru a 
asigura o stabilitate superioară.

Cel ce-mi vorbește a pr< "y, îna
inte de a împlini 40 de ani, c 'du
cerea campaniei pentru gîndir i po
durilor aflate acum în construcție. 
Este șeful de proiect, inginerul Dra- 
goș Teodorescu, de la Institutul de 
căi. ferate București.

— Podurile sînt făcute să suporte 
convoaie feroviare și rutiere de 26 
tone pe metru liniar. Cam de trei 
ori mai mult decit pele de azi. Toate 
elementele de structură se realizează 
în țară. Montajul tablierelor se asi
gură pe șantier cu șuruburi de înaltă 
rezistență pretension ate și parțial 
prin sudură. Binele de cale ferată nu 
vor mai fi așezate pe traverse, ci se 
prind direct în dispozitive speciale 
pe plăcile metalice ale tablierelor.

în mintea mea, repet, un pod la 
Dunăre este prea departe de obiș
nuit, de lucrul de toată ziua. ’Mu 
ezit să-mi arăt nedumerirea fată de 
tonul comun, de lipsa de patimă 
din vocea interlocutorului meu de 
acum, și nu numai a lui.

— Intrarea în atmosferă s-a făcut 
treptat, prin apropiere. Unii dintre 
noi lucrasem la întreținerea poduri
lor existente. Alții au venit de la 
Giurgeni. Celelalte poduri de pe 
Dunăre au constituit o premisă, ex
periența lor a fost din plin folosită.

— Aveți sentimentul că ați semnat 
un proiect obișnuit 7

— Evident, nu. Dar sînt niște di
ferențe importante față de momentul 
construcției podului de la Cernavo
dă. Esențială este posibilitatea eco
nomiei noastre de a face astăzi cu 
destulă ușurință o asemenea lucrare.

— Ați putea detașa într-un fel 
anume experiența cu care vă des- 
părțiți de acest proiect 7

■ Lucrul la pod reprezintă o 
școală înaltă. O învățătură prețioasă 
pe care o vom transmite, la rir>du-ne, 
celor mai tineri. Din punct flt ,.'e- 
dere al legăturii proiectantului - cu 
producția, experiența este inconfun- 
dabilă. Abia așa înțelegi foarte exact 
să lucrezi cu pămintul, cu apa. cu 
utilajele, dar mai ales cu oamenii.

în acest timp, chiar în timpul cînd 
discutăm, oamenii, sute de oameni, 
utilajele, cite or fi. avansează fără 
răgaz, apropiind momentul cînd ma
lurile de pâmînt vor fi încă o dată 
unite prin trăinicia cusăturii de oțeL 
Mă gîndesc la ei, la constructori, la 
proiectanți, la producătorii de tablie- 
re și la ceilalți multi care s-au zbă
tut și se zbat ca podurile dunărene 
să devină cit mai repede realitate. 
N-avem îndoieli, vor fi gata repede 
și bine. Spectaculoasă și plină de 
pretenții, lucrarea începută la Cerna
vodă și Fetești se zămislește într-un 
anotimp aparte pe,care îl definea 
atît de plastic tînărul șef de proiect.

se Înfăptuiește cu consecventă programul de creștere 
A NIVELULUI DE TRAI 1N ACTUALUL CINCINAL

p. i NOI CATIGORII DC OAMCNI Al MUNCII 
BCNCFICIAZĂ DC MA10RARCA RCTRIBUflIlOR

Fiecare zi-folosită din plin, încheiată 
cu rezultate cît mai bune în producție!

în continuarea măsurilor de înfăp
tuire a prevederilor Programului de 
creștere a nivelului de trai al po
porului. aprobat de Conferința Na
țională a partidului din 1977. înce- 
pind cu data de 1 noiembrie, noi ca
tegorii de oameni ai muncii vor be
neficia de cea de-a doua etapă a ma
jorării retribuțiilor. Este vorba. în 
primul rind, de PERSONALUL 
MUNCITOR DIN INDUSTRIA PO
LIGRAFICA Cei ce tipăresc ziarele 
și revistele, manualele școlare și căr
țile de tot felul, fără de care in
struirea și informarea noastră sînt de 
neconceput, se vor bucura de o nouă 
sporire a veniturilor lor ; retribuția 
medie netă va crește cu 13,9 la sută. 
Este un spor substanțial, care se va 
reflecta pozitiv în veniturile si nive
lul de trai ale acestui înaintat deta
șament al clasei muncitoare, consti
tuind, în același timp, un îndemn 
pentru noi și importante realizări in 
acest domeniu. Iată cîteva exemple 
edificatoare pentru ceea ce va repre
zenta această nouă majorare. Un 
linotipist, Încadrat în categoria a 3-a, 
treapta a II-a, primește, in prezent, 
o retribuție de 1 754 lei ; după majo
rare. el va primi 2 071 lei. deci cu 
317 lei mai mult. Presupunînd că res
pectivul linotipist are dreptul la un 

spor de vechime de 7 la sută și că 
acesta va crește de la 123 lei. în pre
zent. la 145 lei, după majorare va 
realiza, în final, un venit lunar su
plimentar de 339 let Un tipăritor, ti
par plan, categoria a 6-a,’ treapta a 
Il-a, va primi, după majorare, o re
tribuție de 2 703, cu 388 lei mai mult. 
De creșteri însemnate ale veniturilor 
vor beneficia și specialiștii din in
dustria poligrafică : un maistru, gra
dația a 3-a, clasa 26, de pildă, re
tribuit in prezent cu 2 895 lei. va în
casa un spor de 305 lei în urma ma
jorării. la care se adaugă sporul de 
vechime în cuantumul corespunzător 
sumei de 3 200 lei ; un inginer prin
cipal, gradația a 5-a, clasa 28, cu o 
retribuție actuală de 3170 lei, va 
primi, in noile condiții, 3 500 lei. adi
că cu 330 lei mai mult.

La aceeași dată va primi retribu
ții mărite și PERSONALUL MUN
CITOR DIN UNITĂȚI ALE INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI PENTRU PRODUCȚIA SPE
CIALA, INCLUSIV INDUSTRIA AE
RONAUTICA cu 14,3 la sută. De men
ționat că. odată cu majorarea din eta
pa a II-a, s-a înființat o nouă rețea de 
retribuire pentru muncitorii din in
dustria aeronautică — „Construcții 

de aeronave și motoare de aeronave". 
Potrivit prevederilor legii, nivelele de 
retribuire din această rețea reflectă 
înalta pregătire profesională a celor 
ce muncesc în această ramură de 
virf a industriei construcțiilor de ma
șini. Astfel, un muncitor proaspăt 
absolvent al școlii profesionale, în
cadrat în categoria I, nivelul de 
bază, va primi o retribuție de 2 081 
lei, un muncitor cu mai multă expe
riență din categoria a 4-a, treapta a 
II-a, va fi retribuit cu 2 662 lei 
s.a.m.d. în ce privește celelalte retri
buții, ale personalului muncitor din 
unitățile de producție specială, se vor 
aplica rețelele din industria construc
țiilor de mașini, pentru munca în 
acord și în regie, beneficiind de ma
jorările corespunzătoare, după cum 
urmează : un strungar dintr-o unita
te în care se aplică rețeaua construc
ții de mașini A. pentru munca in 
acord, încadrat la categoria a 3-a, 
treapta a II-a, va primi o retribuție 
majorată cu 337 lei. adică 2173 lei, 
fată de 1 836 lei anterior ; un munci
tor categoria a 6-a, treapta a II-a, 
va realiza o creștere de 408 lei, de la 
2 448 lei la 2 856 lei ; un inginer prin
cipal încadrat la gradația a 5-a. cla
sa 29, va primi o retribuție sporită cu 
345 lei. adică 3 670 lei.

Tot la 1 noiembrie vor fi majorate 
cu 15 Ia sută retribuțiile oamenilor 
muncii din ÎNTREPRINDERILE DE 
REȚELE ȘI DISTRIBUȚIA GAZE
LOR NATURALE. Este un procent 
care va aduce personalului muncitor 
din acest sector o substanțială creș
tere a veniturilor. De pildă, un insta
lator sanitar și de gaze, categoria a 
5-a, treapta a II-a, care realiza, pînă 
în prezent, 2 111 lei lunar, după ma
jorare va primi 2 458 lei, deci un plus 
de 347 lei ; un tehnician principal, 
gradația a 4-a, clasa 20, care actual
mente primește 2 220 lei lunar, va in
casa, după majorare, 2 470 lei.

Cei peste 120 000 de oameni ai 
muncii, beneficiari ai acestor noi și 
Importante majorări de retribuții, se 
bucură din toată inima de această 
nouă mărturie a grijii pentru îmbu
nătățirea calității vieții tuturor, ce 
străbate ca un fir roșu întreaga po
litică a partidului nostru și se reflec
tă în Programul partidului, în cele
lalte documente de partid. Ei își vor 
intensifica eforturile în direcția spo
ririi eficientei activității lor. a ridi
cării nivelului ei calitativ, știut fiind 
că la temelia acestor măsuri se află 
munca, rezultatele ei.

(Urmare din pag. I)

ziciune ideile valoroase, impu- 
nînd pretutindeni exemplul îna
intat, acționind cu maximă pri
cepere în vederea preîntîmpinârli 
dereglărilor de orice fel pe traseele 
cooperării și colaborării înteruzi- 
nale, a sincopelor în aproviziona
rea cu materii prime și materiale. 
Adunările de dare de seamă și ale
geri desfășurate în această perioa
dă au prilejuit pretutindeni o ana
liză de adîncime a activității mul
tilaterale desfășurate de organiza
țiile de partid, permițînd, totodată, 
în funcție de situația concretă din 
unitățile respective, evaluarea cit 
mai exactă a posibilităților, stabi
lirea unor programe de activitate 
în măsură să asigure recuperarea 
restanțelor, existente, îndeplinirea 
integrală a planului pe întregul an, 
la toți indicatorii.

Fiecare zi din luna în care am 
Intrat și din decembrie își sporește 
mult valoarea prin sarcinile impor
tante pe care ie mai avem de rea
lizat pînă la sfîrșitul anului. Și 
pentru a înțelege și mai bine 
aceasta, supunem atenției o cifră : 
3 miliarde Iei. Aceasta este valoa
rea producției necesar a fi reali
zată zilnic, piuă la sfîrșitul anu
lui, pentru ca atunci, în momentul 
bilanțului final, să putem raporta 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate. Este o Tifră ce trebuie 
să călăuzească întreaga muncă pro
ductivă, ritmul activității noastre, 
gestul creator de fiecare zi. Esle 
cifra-reper, unitatea reală de mă
sură a timpului consacrat realizării 
integrale a planului.

Tocmai de aceea se impune o 
puternică mobilizare a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
pentru soluționarea calificată și 
operativă a problemelor pe care le 
ridică bunul mers al producției, în 
condițiile de specială solicitare a 
acestor zile. Ca într-un ansamblu 
gindit pînă la detaliu, perfect or
ganizat și sincronizat, întreaga ac
tivitate trebuie să asigure fructifi
carea fiecărui minut cu valoare 
maximă pentru producție, exploa
tarea rațională a mașinilor și insta
lațiilor, întronarea unei discipline 
riguroase, folosirea în punctele 
cheie ale proceselor tehnologice pe 
oamenii cei mai pricepuți. Fără 
îndoială, nu este de conceput ea 
acest efort pentru îndeplinirea 
cantitativă, zi de zi, a planului, să 
afecteze în vreun fel încadrarea 
ireproșabilă în exigențele de cali
tate statuate în întreaga noastră 
activitate economică. Nimeni nu 
are dreptul să opereze cu criterii 
discriminatorii cînd e vorba de ca

litatea produselor, orice piesă, in
diferent de dimensiune, de desti
nație, de funcționalitate, cerindu-se 
a fi tratată cu egală importanță, 
în același timp, toate produsele 
trebuie realizate in condițiile redu
cerii consumurilor materiale, a 
cheltuielilor de producție, cu efici
ență economică cit mai înaltă.

Spunea la un moment dat 
secretarul generai al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Pe 
lingă baza materială, avem ceea 
ce este cel mai de preț — oameni 
in stare să mînuiască tehnica, să 
folosească cuceririle științei și să 
obțină cu ajutorul lor maximum 
de rezultate posibile". Este o reali
tate incontestabilă a timpului nos
tru, de care se leagă rezultatele 
de prestigiu obținute în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului. Este argumentul hotărîtor 
in asumarea răspunderii privind 
îndeplinirea proiectelor de mare 
anvergură supuse în prezent dezba
terii publice, țintind ziua de miine 
a patriei. Este suportul solid al 
încrederii că în cronica perioadei 
care a mai rămas din acest an, 
derulată sub însemnul istoric al 
Congresului al XII-lea, vom obține 
rezultate remarcabile in toate sec
toarele de activitate.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Senegal

MANIFESTĂRI CONSACRATE APROPIATEI ANIVERSĂRI 
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

(Urmare din pag. I)

Inminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul IBRAHIMA DIENG 
a transmis președintelui Nieolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, a guvernului și poporului 
senegalez, urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român noi suc
cese in dezvoltarea economică si so
cială a patriei.

Tn cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se evocă bunele 
relații de prietenie și colaborare 
dintre România și Senegal și se sub
liniază rolul hotărîtor pe care l-au 
avut in stimularea acestor raporturi 
intilnlrile la nivel înalt româno- 
senegaleze. Totodată, ambasadorul 
senegalez a evidențiat contribuția 
activă la viața internațională a 
președintelui Nieolae Ceaușescu „bine 
cunoscut în lumea întreagă, și in 
mod deosebit în Senegal, ca un con
ducător socialist de mare valoare, 
un patriot înflăcărat, un organizator 
neîntrecut și eminent om de stat", 
în continuare. în cuvînțare se spune : 
„Cadrul juridic constituit din (diferite 
acorduri și instrumente încheiate in
tre România și Senegal, in mod deo
sebit Declarația comună și Progra
mul de acțiune privind intensificarea 
cooperării economice, științifice și 
tehnice oferă o bază trainică pentru 
Întărirea si adîncirea în continuare a 
cooperării româno-senegaleze".

în cuvîntare se subliniază, de ase
menea, că, pe plan politic, România 
și Senegal „împărtășeso» proiectul, 
bazat pe inspirația lor socialistă, de 
a construi o națiune puternică si 
unită, un stat modern și prosper, 
care, grație dezvoltării planificate, 
va produce bogățiile materiale si spi
rituale de natură să permită si să 
satisfacă pe deplin aspirațiile popu
lațiilor lor si să promoveze un om

Cronica zilei
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă primului ministru al Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
lare, Mohamed Benahmed Abdelgha- 
ni, prin care transmite calde felici
tări cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a revoluției algeriene. In te
legramă se exprimă convingerea că 
bunele relații de prietenie și coope
rare dintre țările noastre vor cunoaș
te o dezvoltare și diversificare con
tinuă, în folosul celor două popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algerieție Democratice și 
Populare —- a 25-aaniversare a .re
voluției algeriene.. miercuri după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală desfășurată sub 
egida 'Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, în 
cadru,i căreia s-au înfățișat asisten
ței aspecte ale dezvoltării economice 
și sociale a Algeriei.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și culturi^, un numeros public.

(Agerpres) 

de tip nou. apt să contribuie la edi
ficarea unei lumi a păcii, frăției, 
prosperității și armoniei".

în încheierea cuvîntării, ambasa
dorul senegalez și-a exprimat do
rința de a contribui la dezvoltarea 
pe mai departe a prieteniei și coope
rării dintre România și Senegal, în 
interesul suprem al celor două po
poare.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii Senegal cele mai 
bune urări de sănătate și de succes 
în întreaga sa activitate, iar guver
nului și poporului senegalez prieten 
noi succese pe linia dezvoltării mul
tilaterale și. independente a tării.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „România 
socialistă, ea însăși țară în curs de 
dezvoltare, acordă o atentie deose
bită întăririi relațiilor cu celelalte 
țări in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu tinerele state care au 
pășit pe calea dezvoltării economice 
și sociale de sine stătătoare, situind 
raporturile sale cu acest mare grup 
de țări în contextul luptei gerierale 
împotriva politicii imperialiste și co
lonialiste, pentru dreptul fiecărui po
por de a fi stăpîn pe bogățiile națio
nale și pe destinele sale, de a se 
afirma în mod liber și suveran atît 
pe plan intern, cit și în viata inter
națională".

Subliniindu-se apoi că România 
așază ferm la baza tuturor relații
lor sale internaționale principiile de
plinei egalități in drepturi, respectu
lui independenței și suveranității» na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța în raporturile dintre 
state, în cuvîntare se spune : 
„Constatăm cu multă satisfacție că.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un meci de fotbal bun al echipelor 
Iugoslaviei și României

în localitatea minieră Kosovska 
Mitrovița s-a desfășurat ieri meciul 
retur dintre selecționatele Iugoslaviei 
și României contind pentru prelimi
nariile campionatului european de 
fotbal (grupa a 3-a). Cei peste 40 000 
de spectatori prezenți în tribunele 
modernului stadion inaugurat cu 
acest prilej au urmărit un joc antre
nant, cu numeroase faze de poartă, 
disputat într-o atmosferă de sporti
vitate, încheiat cu scorul de 2—1 
(0—0) în favoarea fotbaliștilor iu
goslavi.
. în prima parte a întîlnirii. echipa 
română s-a apărat organizat si a ie
șit Curajos în atac, avînd două mari 
opazii de a înscrie : prima în minu
tul 10, cîrtd Mulțescu a șutat din in
teriorul careului, dar în ultimă in
stanță fundașul Hagici a deviat min
gea în corner, iar cea de-a doua, prin 
același Mulțescu, care, în minutul 22, 
a reluat balonul cu capul sipre poartă, 
însă portarul Pantelici a salvat cu 
piciorul un gol ce, părea iminent.

începutul reprizei secunde a fost 
însă nefavorabil echipei române, care 
— supusă unor atacuri succesive — 
a primit intr-un interval de numai 
două minute două goluri : în minutul 
48, Vujovici a înscris din apropiere 
(preluînd nestingherit o centrare a 
lui Susici de pe extrema stingă), iar 
în minutul 50 Sliskovici, de asemenea 

pe temeiul acestor principii, se dez
voltă fructuos și relațiile româno- 
senegaleze. în ultimii ani. Pe baza 
acordurilor și înțelegerilor interve
nite între țările noastre, au cunoscut 
și cunosc o dezvoltare ascendentă, pe 
multiple planuri, relațiile de colabo
rare si cooperare bilaterală, s-au în
tărit tot mai puternic solidaritatea si 
colaborarea româno-senegaleză.

Sîntem hotărîți să acționăm pen
tru diversificarea și adîncirea aces
tor relații, pentru fructificarea si mai 
consecventă a posibilităților largi de 
cooperare bilaterală în domeniile 
politic, economic, tehnico-știintific, 
cultural, ca și in alte domenii.

Totodată, ne reafirmăm dorința ca 
țările noastre să conlucreze tot mai 
strîns pe plan internațional, în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. a ori
căror forme de asuprire si domina
ție, pentru lichidarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru o lume 
în care independenta statelor să fie 
la adăpost de orice amenințare, o 
lume mai bună și mai dreaptă, a 
păcii și colaborării".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat noului ambasador 
succes in activitatea sa și l-a asigu
rat de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, guvernului și al său perso
nal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nieolae Ceaușescu s-a întreținut in 
mod cordial cu ambasădorul Ibrahi- 
ma Dieng. ,

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Senegal 
la București.

lăsat liber, a majorat scorul la 2—0.
După primirea golurilor, fotbaliștii 

români echilibrează jocul, revin de 
mai multe ori în atac și în minutul 
70 Marcel Răducanu șutează puternic, 
dîndu-i din nou prilejul lui Pantelici 
să se remarce. în minutul 79. Augus
tin. introdus în teren cu două minute 
în urmă, a centrat pe jos si Marcel 
Răducanu, bine plasat in careul gaz
delor, a marcat, reducînd handicapul 
la 1—2.

în finalul partidei, echipa noastră 
are ocazia de a egala, dar mingea 
trimisă cu capul de Sames trece pes
te poarta, gazdelor. La această fază 
Sameș s-a accidentat si a părăsit te
renul. ...... , . . .

A fost un meci în general bun, cele 
două echipe oferind faze antrenante, 
spectaculoase. în fata unui adversar 
mai puternic ca în partida anterioa
ră, reprezentativa noastră a fost ceva 
mai curajoasă și a realizat un re
zultat mai strins. înseamnă eă acest 
lot — anuntat pentru campaniile di
ficile ale viitorilor ani — începe să 
se închege și să se rodeze. Sigur că 
mai sînt necesare oarecari retușuri, 
din mers, dar nici să se apuce acum 
cineva si să-l remanieze iarăși, aple- 
cînd urechea la tot felul de propu
neri ce se fac public, n-ar fi în fo
losul omogenizării si întăririi încre
derii actualei formule.

A apărut în limbile maghiară și germană volumul:

Din gîndirea social-politică a președintelui 
României, NICOLAE CEAUȘESCU 

Politica internațională a României 
de pace, prietenie și colaborare 

cu toate popoarele
EDITURA POLITICA

Plecarea tovarășului Luis Cabrai
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala tovarășul Luis Cabrai, secre
tar general-adjunct al Partidului 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de — P.A.I.G.C., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau. care, la invitația tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a aflat în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, pavoazat 
cu drapelele de stat ale Republicii 
Guineea-Bissau si Republicii Socia
liste România, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Stefan

Cu privire la ședința Consiliului militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Iratatul de la Varșovia»
în perioada 29—31 octombrie a 

avut loc la București ședința ordi
nară â Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. La 
lucrările acesteia au luat parte mem
brii Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite și delegațiile Armatei 
populare bulgare, Armatei populare 
cehoslovace. Armatei naționale popu
lare a R. D. Germane, Armatei polo
neze, Armatei Republicii Socialiste 
România, Armatei populare ungare, 
Forțelor armate ale U.R.S.S.

Ședința a fost prezidată de coman- 
dantul-șef al Forțelor Armate Unite.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ITALIENE 
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN ROMÂNIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul aface

Stabilirea de relații diplomatice la nivel de ambasadă 
intre Republica Socialistă România și Republica Maldivă

în dorința de a dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie si colabo
rare. între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Maldivă, în intere
sul popoarelor lor, al cauzei păcii și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

șt 4 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească mai ales în 
primele zile. Cerul va ti variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
tn Maramureș, estul Transilvaniei șl 
Moldovei vor predomina ninsorile. Vîn- 

Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externă. 
general-Iocotenent Ion Hortopan. 
membru al C.C. al P.C.R.. nrim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major. Ion 
M. Nieolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope- 

• rării economice internaționale. Cor
nel Pacoste, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct ai ministrului aface
rilor externe.

A fost prezent Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Guineea-Bissau și 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

mareșal al Uniunii Sovietice V. G. 
Kulikov.

Consiliul militar a făcut bilanțul 
pregătirii operative și de luptă pen
tru anul 1979, a analizat sarcinile 
pentru anul 1980. La ședință au fost 
analizate unele probleme ale activi
tății curente a Forțelor Armate Uni
te. Asupra problemelor analizate au 
fost adoptate recomandări puse de 
acord.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, prietenească sf a 
demonstrat unitatea trainică a arma
telor statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

rilor externe al Republicii Italiene, 
Franco Maria Malfatti, va efectua o 
vizită oficială în România, în perioa
da 8—10 noiembrie 1979.

cooperării internaționale, guvernele 
celor două țări au hotărtt să stabi
lească relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

tul va sufla moderat, cu intensificări 
de scurtă durată în estul și sudul tării, 
spulberind pe alocuri zăpada. Tempe
raturile minime vor ii cuprinse între 
minus 4 și plus 5 grade, Izolat mai 
coborîte, iar cele maxime Intre zero 
șl 10 grade. Izolat se va produce polei. 
In București : Vreme tn curs de ră
cire. Cer temporar noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, lapo
viță șl ninsoare. Vintul va prezenta in
tensificări trecătoare din sectorul' nord- 
estlc.

Cu prilejul celei de-a 62-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko, a organizat, miercuri, la se
diul ambasadei, o conferință de 
presă la care au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale. Agerpres si 
Radioteleviziunii. Au luat parte co
respondenți ai presei străine acredi
tați în tara noastră.

In expunerea sa. ambasadorul so
vietic a relevat însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
organizată și condusă de Partidul co
munist. în frunte cu V. I. Lenin, evi
dențiind faptul că victoria revoluției 
a reprezentat un moment de impor
tanță' istorică în evoluția societății 
omenești, in conștiința întregii uma
nități, mareînd trecerea la con
struirea orînduirii socialiste. Vorbito
rul a înfățișat apoi realizările obți
nute de oamenii muncii sovietici, 
sub conducerea P.C.U.S., în direcția 
dezvoltării în ritm înalt a industriei 
și agriculturii. înfloririi științei si 
tehnicii, a culturii și artei, premise 
fundamentale ale' creșterii nivelului 
de trai material si spiritual activi

★
Miercuri după amiază, la între

prinderea de confecții din municipiul 
Vaslui, a avut loc o adunare festivă, 
consacrată celei de-a 62-a aniversări 

» a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și .ob
ștești, numeroși oameni ai muncii. Au 
luat parte, de asemenea, reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Evocînd semnificația istorică a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
Boris Ciocoiu, directorul întreprin
derii de confecții, a evidențiat suc
cesele obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice pe tărîmul economiei, știin
ței si tehnicii, al culturii șl ridicării 
nivelului de trai, al înfăptuirii sarci
nilor celui de-al 25-lea Congres al 
P.C.U.S. Vorbitorul a relevat dez
voltarea continuă pe care o cunosc 
relațiile româno-sovietice, importanta 
deosebită a întilnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev, pentru am
plificarea acestor raporturi, pentru 
întărirea prieteniei și colaborării din
tre poporul român și popoarele Uniu-

tv
PROGRAMUL 1

8.00 Teleșcoalfi
10,03 Film serial : Calvarul
10.50 Telex
10,00 Telex
16,05 Teleșcoalft
10.40 Curs de ltmba franceză
17,00 Reportaj de glob : Alger
17.20 Viața culturală
18,05 Iugoslavia, azi — documentar
18,15 Baschet masculin in Cupa cam

pionilor europeni : Dinamo Bucu
rești — Efes Istanbul (repriza a 
n-a)

18.50 1001 de seri
1S.OO Telejurnal
19.30 Țara întreagă Intlmpină Congresul 

partidului
1®,4S „Frumoasă tară, dulce Românie" 

— program de cîntece revoluțio
nare șl patriotice ■

20,10 Ediție specială a emisiunii „Ora 
tineretului"

21.20 Meridiane folclorice
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
14,00 Noi, femeile ! (reluare)
16.30 Selecțiuni din Albumul duminical
17,25 Melodii populare românești
17,55 Căsuța poștală TV (reluare)
18.20 Muzică de jazz... la Casa de cul

tură a studenților din București
18,50 100,1 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Buletin rutier al Capitalei
19.40 Forum cetățenesc (reluare)
20,00 Concert simfonic. In pauză : Efi

gii lirice : „Muncitorești elanuri 
încununează țara" 

tatea neobosită a popoarelor Uniunii 
Sovietice pentru înfăptuirea hotări- 
rilor celui de-al XXV-iea Congres al 
P.C.U.S., pentru construirea societății 
comuniste.

în continuare, ambasadorul Uniunii 
Sovietice s-a referit la politica ex
ternă promovată de tara sa în ve
derea edificării unul climat de pace 
și securitate pe continentul european 
și în lume, a întăririi înțelegerii si 
conlucrării între popoare.

Evocînd relațiile tradiționale d« 
prietenie și colaborare statornicite 
între popoarele sovietice si poporul 
român, între P.C.U.S. și P.C.R.. între 
U.R.S.S. și România, vorbitorul a 
subliniat rolul si însemnătatea de
cisivă a întilnirilor si convorbirilor 
dintre tovarășul Leonid Ilici Brejnev 
și tovarășul Nieolae Ceaușescu pen
tru dezvoltarea în continuare a aces
tor raporturi, pentru lărgirea coope
rării reciproc avantajoase, fant ce co
respunde dorinței și intereselor celor 
două țări, cauzei socialismului si pă
cii în lume.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar sovietic.

★
nil Sovietice, în folosul reciproc, al 
cauzei păcii și socialismului.

în continuare a luat cuvîntul V. P. 
Kulakov, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București. După ce a evo
cat însemnătatea victoriei Revoluției 
din Octombrie, vorbitorul a mențio
nat aportul revoluționarilor români 
la apărarea puterii sovietice. în con
tinuare, el a înfățișat succesele obți
nute de oamenii muncii sovietici, 
sub conducerea P.C.U.S.. în dezvolta
rea economiei, culturii, științei ții teh
nicii. în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual.

Referindu-se la dezvoltarea conti
nuă pe care o cunosc relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, vorbitorul 
a subliniat rolul hotărîtor pe care il 
au în această privință întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Leonid 
Ilici Brejnev și Nieolae Ceaușescu.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ctștigâtoare 
la tragerea la sorți suplimentară din 

31 octombrie 1979
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1 74802 27 20 000
1 03044 30 10 000
1 47491 34 10 000
1 21544 24 5 000
1 19067 44 5 000
1 12696 99 5 000
1 74024

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiuni

lor

94 5 000

i

100 767 M 2 000
100 050 72 1 ooo
100 830 27 1 000
100 7E9 80 800
100 193 40 800
100 772 78 800
607 TOTAL: 700 000

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 206 de lei. In valoarea cîștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
006001—069999 care au numerele curente 
cuprinse Intre SI—125, la confruntarea 
cu lista oficială, primul zero de la serie 
nu se ia în considerație.

lista
libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorti pentru 

trimestrul III 1979

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului Nr. 

de economii C1 '

Numărul 
libretului 

de economii
■Nr. 
crt.

Numărul 
libretului Nr. 

de economii cr '

Numărul 
libretului 

de economii

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 octombrie 1979

Partea I
Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul

Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului ' Nr. libretului Nr. libretului
crt. de economii crt. de economii crt de economii crt. de economii crt. de economii

1. 743-209-40670 63. 730-207-302 125. 709-211-150 187. 742-1-18421 24i 756-1-19246
2. 741-201-61870 64. 701-1-27059 126. 709-217-12489 188. 742-206-2789 250. 756-1-39026
3. 741-207-6706 65. 701-201-15694 127. 709-217-34845 189. 719-520-763 251. 756-227-400
4. 701-1-26417 66. 701-356-8278 128.. 709-218-21926 190. 748-1-21532 252. 706-201-18375
5. 702-1-85753 67. 718-614-767 129. 724-104-15972 191. 748-1-49698 253. 750-1-15407
6. 735-1-70901 68. 723-524-361 130. 724-104-50965 192. 748-1-64859 254, 750-1-50338
7. 703-1-86484 69. 701-203-13341 131. 724-104-69901 193. 748-251-596 255. 750-65-64
8. 732-1-40844 70. 701-205-7220 132. 724-115-157 194. 748-202-5566 256. 750-211-25098
9. 718-201-2095 71. 701-135-14033 133. 721-1-16105 195. 712-569-3 257. 750-211-51449

10. 709-201-4233 72. 701-410-177 134. 745-202-2828 196. 717-1-43182 258. 750-211-67393
11. 745-202-1992 73. 702-1-47014 135. 708-1-32602 197. 717-1-81833 259. 754-205-6144
12. 710- 262-465 74. 702-1-87048 136. 708-1-55383 198. 717-1-107599 260. 750-201-6954
13. 710-138-16051 75. 702-1-112951 137. 708-1-70288 199. 717-1-127398 261. 750-220-354
14. 715-207-2581 76. 702-1-132957 138. 708-213-871 200. 717-1-143849 262. 745-1-22195
15. 711-214-2614 77. 702-1-149486 139. 713-323-618 201. 717-1-157248 263. 734-1-31853
16. 716-380-46 78. 702-1-162900 140. 710-1-25638 202. 717-201-2866 264. 734-1-61215
17. 748-202-4481 79. 702-206-5631 141. 710-1-50791 203. 717-216-7634 265. 734-1-80408
18. 717-267-265 80. 702-219-2035 142. 710-1-67655 204. 717-267-854 266. 734-1-94195
19. 749-213-647 81. 702-267-76 143. 710-65-284 205. 713-102-21141 267. 734-290-427
20. 715-714-110 82. 702-810-160 144. 710-269-442 206. 713-194-17696 268. 740-1-24177
21. 727-1-122602 83. 735-1-41636 145. 738-1-14811 207. 724-1-9003 269. 740-1-43760
22. 741-201-62640 84. 735-1-71986 146. 733-201-10235 208. 724-1-42010 270. 702-902-315
23. 750-1-49543 85. 735-1-92118 147. 733-214-998 209. 724-360-10!) 5 271. 714-203-7833
24. 734-1-60258 86. 735-1-108250 148. 728-201-11907 210. 738-205-253 272. 746-1-27607
25. 746-348-75 87. 735-1-120811 149. 710-113-25586 211. 751-1-16063 273. 746-1-43527
26. 736-212-28063 88. 735-180-646 150. 710-119-13684 212. • 749-1-13669 274. 712-613-587
27. 741-1-42148 89. 735-254-610 151. 710-120-10891 213. 749-1-37925 275. 714-1-20522
28. 723-119-112 90. 702-552-1027 152. 710-120-38908 214. 749-222-8 276. 719-610-1229
29. 743-209-35563 91. 703-1-4210 153. 710-127-1108 215. 730-1-15398 277. 736-1-44781
30. 725-422-48 92. 703-1-47608 154. 710-139-339 216. 730-201-5024 278. 736-1-88804
31. 752-1-98395 93. 703-1-70758 155. 715-1-62629 217. 731-1-12997 279. 736-1-117106
32. 757-1-14985 94. 703-1-87017 156. 715-1-116261 218. 731-291-203 280. 736-1-138586
33. 723-1-51513 95. 703-212-568 157. 715-1-151250 219. _ 719-1-30566 281. 736-1-155618
34. 719-212-12964 96. 703-254-19201 158. 715-1-178837 220. 719-1-48803 282. 736-1-169032
35. ' 702-1-156362 97. 703-201-5362 159. 715-1-201414' 221. 719-209-7777 283. 736-201-2723
36. 735-177-7209 98. 703-809-30771 160. 715-1-221317 222. 719-201-20269 281. 736-212-30008
37. 703-809-18014 99. 703-203-1971 161. 715-1-238519 223. 719-201-39026 285. 736-212-59164
38. 732-1-131335 100. 703-414-3086 162. 715-1-253499 224. 715-714-1507 286. 736-212-76373
39. 709-1-18299 101. 706-135-480 163. 715-1-266468 225. 719-203-23987 287. 736-279-1(107
40. 709-218-13359 102. 706-164-18150 164. 715-207-3830 226. 711-203-10734 288. 736-279-29613
41. 708-204-351 103. 706-414-2191 165. 710-132-484 227. 711-255-1913 289. 736-202-26601
42. 722-123-4100 104. 732-1-43558 166. 718-1-23696 228. 711-1-15668 290. 736-208-4968
43. 715-1-165623 105. 732-1-81799 167. 718-205-11317 229. 717-171-2949 291. 736-258-5488
44. 718-339-324 106. 732-1-106130 168. 754-1-10508 230. 717-163-8971 292. 704-516-56
45. 7Î6-1-103795 107. 732-1-123893 169. 754-1-45411 231. 727-1-55348 293. 741-1-1548
46. 742-1-26860 108. 732-1-137978 170. 754-1-63130 232. 727-1-86415 294. 741-1-42999
47. 717-1-95212 109. 732-201-6101 171. 754-203-6763 233. 727-1-107542 295. 741-1-62023
48. 724-1-29376 110. 732-206-6390 172. 754-210-503 234. 727-1-123158 296. 741-1-75975

.. 49. 731-1-20890 111. 732-455-93 173. 711-102-28978 235. 727-204-8528 297. 704-220-269
50. 711-1-6605 112. 705-1-27-185 174. 711-214-3185 236. 722-201-6616 298. 758-201-20569
51. 733-213-216 113. 705-1-42922 175. 716-1-20564 237. 716-515-709 299. 710-617-361
52. 744-1-15193 114. 718-201-2687 176. 716-1-65776 238. 760-204-2756 300. 758-1-18858
53. 750-211-60117 115. 707-1-11949 177. 716-1-92692 239. 725-1-8759 301. 758-1-34363

740-1-3588 116. 707-1-30969 178. 716-1-113762 240. 764-253-981 302. 758-210-10576
55. 736-1-70015 117. 720-1-5401 179. 716-1-130461 241. 763-210-1888 303. 723-102-20283
56. 736-279-21207 118. 709-1-56397 180. 716-1-144601 242. 741-201-1293 304. 723-134-674

'57. 758-201-12865 119. 709-1-94885 181. 716-1-156457 243. 741-201-44809 305. 743-1-15750
58. 743-1-125199 120. 709-1-122036 182. 716-215-5145 244. 741-201-63270 306. 743-1-76183
59. 745-2-41855 121. 709-1-142964 183. 716-257-174 245. 741-212-8468 307. 743-1-111714
60. 755-207-3979 122. 709-1-159450 184. 716-621-151 246. 741-213-2912 308. 743-1-137558
61. 752-204-1357 123. 709-1-173495 185. 716-203-18878 247. 744-1-6425 309. 743-1-158122
«2. 739-1-25738 124. 709-201-5183 186. 724-601-11312 248. 744-210-161 310. 743-1-174634

311. 743-1-188242 385.
312. 743-202-1451 386.
313. 743-209-6621 387.
314. 743-209-36281 388.
315. 743-242-1572 389.
316. 723-417-168 390.
317. 745-2-31725 391.
313. 745-2-49795 392.
319. 745-205-4610 393.
320. 722-254-35 394.
321. 747-1-32505 395.
322. 747-1-50913 396.
323. 747-225-5560 397.
324. 725-424-365 398.
325. 712-205-6208 399.
326. 755-202-11579 400.
327. 755-202-29312 401.
328. 726-120-289 402.
329. 755-206-1185 403.
330. 727-137-2604 404.
331. 727-149-14 405.
332, 752-1-42898 406.
333. 752-1-77731 407.
334. 752-1-99104 408.
335. 752-1-115201 409.
336. 752-1-127584 410.
337. 752-202-12785 411.
338. 752-221-393 412.
339. 728-1-3744 413.
340. 728-1-28288 414.
341. 711-403-221 415.
342. 753-1-23626 416.
343. 753-205-1049 417.
344.- 757-1-15485 418.
345. 704-1-22890 419.
346. 705-117-531 420.
347. 739-1-10866 421.
348. 739-1-35716 ,422.
349. 739-206-1332 423.
350. 728-413-450 424.
351. 739-256-240 425.
352. 723-1-10549 426.
353. 723-1-37203 427.
354. 723-1-52004 428.
355. 723-210-1088 429.
356. 745-2-34616 430.
357. 701-1-27880 431.
358. 701-201-16413 432.
359. 701-356-9036 433.
360. 718-615-1650 434.
361. 723-525-864 435.
362. 701-203-14457 436.
363. 701-205-8170 < 437.
364. 701-135-14998 438.
365. 701-411-236 439.
366. 702-1-50393 440.
367. 702-1-89037 441.
368. 702-1-114273 442.
369. 702-1-134120 443.
370. 702-1-150378 444.
371. 702-1-163667 445.
372. 702-206-6352 446.
373. 702-219-3240 447.
374. 702-302-23 448.
375. 702-315-1348 449.
376. 735-1-44120 450.
377. 735-1-73345 451.
378. 735-1-93175 452.
379. 735-1-109084 453.
330. 735-1-121521 454.
381. 735-182-219 455.
382. ’ 735-256-348 456.
383. 702-553-307 457.
284. 703-1-9878 458.

703-1-49177 
703-1-71846 
703-1-87783 
703-212-2097 
703-254-19924 
703-201-6353 
703-809-31909 
703-203-4759 
703-414-4099 
706-136-556 
706-164-18899
706- 418-1311 
732-1-46924 
732-1-83467 
732-1-107390 
732-1-124885 
732-1-138726 
732-202-2252 
732-206-7597
732- 472-93 
705-1-28817 
705-1-43595 
718-210-436
707- 1-13570
707- 1-31749
720- 1-6352 
709-1-59553 
709-1-96963 
709-1-123537 
709-1-144100 
709-1-160488 
709-1-174253 
709-201-6395 
709-211-2783 
709-217-14838 
709-217-35596
709- 218-22655 
724-104-19381 
724-104-52305 
724-104-70825 
724-138-22
721- 1-17006 
745-202-3919
708- 1-34490 
708-1-56440 
708-1-71019 

«708-215-2478 
713-324-1173
710- 1-27503 
710-1-52054 
710-1-.68177 
710-201-221 
710-276-340 
738-1-15572
733- 201-13895 
733-262-742 
728-201-13122 
710-113-26856 
710-119-15485 
710-120-13744 
710-120-39952 
710-127-2329 
710-514-873 
715-1-66490 
715-1-118841 
715-1-153259 
715-1-180357 
715-1-202662 
715-1-222460 
715-1-239431 
715-1-254285 
715-1-267194 
715-207-5200 
710-416-537

459.
460.
461.
462.
463. 
461.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511. 
412.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

718-1-24703
718- 205-12399 
754-1-14409 
754-1-46699 
754-1-64141 
754-203-9049 
754-211-352 
711-102-29930
711- 215-942 
716-1-24556 
716-1-67950 
716-1-94201 
716-1-114958 
716-1-131386 
716-1-145363 
716-1-157147 
716-215-7759 
716-282-1516 
716-899-227
716- 203-19709 
724-601-12134 
742-1-19603 
742-207-826
719- 526-961 
748-1-24030 
748-1-50329 
748-1-65607 
748-253-961
748- 202-6981
712- 616-335
717- 1-46422 
717-1-83787 
717-1-106892 
717-1-128408 
717-1-144716 
717-1-158003 
717-201-4152 
717-2J0-9225 
717-269-1069
713- 102-22445 
713-194-19322 
724-1-12653 
724-1-43359 
724-360-3478 
738-205-1227 
751-1-16929
749- 1-15993 
749-1-38870 
749-256-91 
730-1-16441
730- 201-6362
731- 1-14118 
731-294-67

' 719-1-32109 
* 719-1-49586 

719-209-8733 
719-201-21929 
719-201-39761
715- 714-2516 
719-203-24824 
711-203-11460 
711-255-2667 
711-1-16358 
717-171-5165 
717-183-9738 
727-1-57986 
727-1-87834 
727-1-108644 
727-1-123947 
727-204-9347 
722.-201-7336
716- 521-367 
.760-204-3527

532. 725-1-10313 595. 758-263-114
533. 734-213-459 596. 723-102-21075
534. 763-211-468 597. 723-134-2337
535. 741-201-8441 598. 743-1-22458
536. 741-201-46211 599. 743-1-78806
537. 741-201-64113 600. 743-1-113583
538. 741-212-11010 601. 743-1-138851
539. 741-214-383 602. 743-1-159205
540. 744-1-8052 603. 743-1-175522
541. 744-220-68 604. 743-1-188979
542. 756-1-21077 605. 743-202-2478
543. 756-1-39795 606. 743-209-9911
544. 756-231-223 607. 743-209-37371
545. 706-201-19081 608. 743-242-2518
546. 750-1-20581 609. 723-418-999
547. 750-1-51391 610. 745-2-33178
548. 750-155-158 611. 745-2-50655
549. 750-211-27463 612. 745-205-5734
550. 750-211-52633 613. 725-216-325
551. 750r211-68198 614. 747-1-34051
552. 754-205-7340 615. 747-1-51706
553. 750-201-9161 616. 747-225-6347
554. 750-223-216 617. 72Ș-706-320
555. 745-1-22951 618. 712-205-6992
556. 734-1-34454 619. 755-202-13232
557. 734-l-j>2604 620. 755-202-30063
558. 734-1-81429 621. 726-511-322
559. 734-1-94917 622. 726-411-563
560. 734-290-1526 623. 727-137-7279
561. 740-1-25611 .624. 727-155-1628
562. 740-1-44584 625. 752-1-45709
563. 702-902-1220 626. 752-1-79327
564. 714-256-60 627. ■ 752-1-100174
565. 746-1-28821 628. 752-1-115956
566. 746-1-44301 629. 752-201-3337
567. 712-621-298 630. 752-202-13782
568. 714-1-21229 631. 752-222-806
569. 719-613-250 632. 728-1-7172
570. 736-1-48617 633. 728-1-29085
571. 736-1-90943 634. 711-412-192
572. 736-1-118489 635. 753-1-24796
573. 736-1-139660 636. 753-205-2547
574. 736-1-156487 637. 757-1-16253
575. 736-1-169769 638. 704-1-23851
576. 736-201-3672 639. 705-207-19
577. 736-212-32644 640. 739-1-13367
578. 736-212-60449 641. 739-1-36727
579. 736-212-77199 642. 739-206-2898
580. 736-279-5929 643. 739-203-320
581. 736-279-30357 644. 739-258-486
582. 736-202-28073 645. 723-1-13154
583. 736-208-7051 646. 723-1-38188
584. 736-258-6430 647. 723-1-52704
585. 704-523-3867 648. 723-211-857
586. 741-1-7435 649. 720-624-629
587. 741-1-44430 650. 701-1-17892
588.
589.

741-1-62968
741-9-2280 651. 701-201-4468

590. 704-803-549 652. 701-271-2952
591. 758-214-929 653. 706-1-9797
592. 710-621-1605 654. 719-212-12547
593. 758-1-20144 655. 754-202-2700
594. 758-204-759 656. 701-203-20930

Titularilor libretelor de economii cu do-
bîndă și cîștiguri în autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din țară, ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorți care a avut loc la 
data de 30 octombrie 1979, Casa de Economii 
și Consemnațiuni le-a acordat 1 235 cîștiguri în 
autoturisme „Dacia 1300". Din cauza dimen
siunii listei de cîștiguri, publicăm astăzi o 
primă parte a acesteia cuprinzînd 656 de 
cîștiguri.
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1 98509 48 50 000
1 40034 120 50 000
1 36856 80 40 000
1 64800 91 40 000
1 72429 92 40 000
1 40001 76 30 000
1 58331 114 30 000
1 01689 113 30 000
1 24423 108 30 000
1 95214 68 25 000
1 67522 98 25 000
1 00880 18 25 000
1 94801 91 25 000
1 92891 35 25 000
1 73158 110 20 000
1 90390 12 20 000
1 26542 64 20 000
1 13816 85 20 000
1 46256 41 20 000
1 77226 125 20 000
1 32457 78 15 000
1 48771 102 15 000
1 49325 76 15 000
1 78633 93 15 000
1 67618

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

0â 15 000

100 839 104 5 000
100 496 63 3 000
100 884 117 1 000
100 776 57 1 000
100 496 113 1 000
100 137 80 1 000
100 015 10 1 000
100 720 67 1 000

1 000 49 52 800
1000 16 14 800
1 000 37 18 800
1000 27 87 800
1 000 32 109 800
1 oon 07 116 800
1 000 24 02 800
1 000 03 68 800
1 000 89 30 800
9 825 TOTAL: 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derație.

i



România în lume
• Contact» Internaționale © Convorbiri • Prezențe

PROBLEMA RHODESIANĂ SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Politika : „Garanția unor noi acțiuni de cooperare 

româno-iugoslave"
BELGRAD 31 (Agenpres). — Coti

dianul iugoslav „POLITIKA" inse
rează o amplă corespondentă a 
agenției Taniug, in care subliniază 
dezvoltarea cu succes a colaborării 
economice iugoslavo-române, per
spectivele favorabile de lărgire a 
acestei colaborări reciproc avanta
joase. In articol se apreciază că 
ultimii trei ani au reprezentat un 
moment de cotitură in hotărîrea 
Iugoslaviei si României de a spori 
volumul schimburilor economice, 
prin forme noi, de lungă durată, de 
colaborare, cooperare si specializare. 
Ziarul arată că pentru formele noi 
de colaborare economică „există 
condiții favorabile în industriile 
chimică, energetică, metalurgică. în 
industria constructoare de mașini 
si în alte domenii, desigur, paralel 
cu valorificarea în continuare a 
potențialului hidroenergetic al Du
nării și cu participarea în comun 
pe terțe piețe". Garanția hotăririi

comune a celor două țări de a di
versifica si intensifica colaborarea 
pe termen lung, apreciază ziarul, 
rezidă in „declarațiile făcute la cel 
mai înalt nivel și gradul de colabo
rare reciprocă pe plan politic".

„Politika" prezintă o serie de 
acorduri încheiate între cele două 
țări în domenii de deosebită impor
tantă, cum sînt industria chimică, 
care prevede specializarea si pro
ducția în comun de îngrășăminte 
chimice si produse pentru prote
jarea plantelor, în domeniul meta
lurgiei și al transporturilor.

în legătură cu valorificarea în co
mun a potențialului hidroenergetic 
al Dunării, cotidianul iugoslav 
scrie: „Avansarea lucrărilor în 
construcția hidrocentralei «Porțile 
de Fier-2» oferă constructorilor 
celor două țări garanția succesului 
In întreprinderea de noi acțiuni pe 
planul investițiilor".

Președintele Republicii Togo a primit

pe ambasadorul României
LOME 31 (Agerpres). — Generalul 

Gnassingbe Eyadema. președintele 
fondator al partidului Uniunea Po
porului Togolez, președintele Repu
blicii Togo, l-a primit pe ambasado
rul României la Lome, Octavian Că
rare.

Cu acest prilej, șeful statului to
golez a adresat tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
salut cordial si cele mai bune urări 
din partea sa. a partidului Uniunea 
Poporului Togolez. iar poporului 
român urări de noi succese din 
partea întregului popor togolez.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării relații
lor româno-togoleze.

La Sheik-Said, localitate situată nu departe de orașul Alep, într-o zonă bo
gată in zăcăminte de calcar și bazalt, se înalță o modernă fabrică de ci
ment, rod al cooperării romăno-siriene. Lucrările de construcție a acestui 
obiectiv industrial se află în stadiul final. Capacitatea fabricii: două linii de 

1 500 tone clincher în 24 de ore

• TUNISIA. La Casa de cultură 
„Ibn Rachiq" din Tunis a avut loc 
vernisajul expoziției de fotografii 
„Imagini din România". Este prezen
tată, de asemenea, o colecție de 
cărți cuprinzînd volume cu operele 
tovarășului Nicolae Ceausescu., lu
crări privind politica internă si ex
ternă a României, cârti de artă, 
Știință ți literatură românească.

• U.R.S.S. După ce a fost deschi
să, timp de o lună, la Leningrad, 
Expoziția restrospectivă de pictură si 
grafică a artistului poporului Corne
lii) Baba a fost inaugurată la Odesa, 
in prezenta unui numeros public. Ex
poziția reunește 222 de lucrări repre-' 
zentative din creația artistului ro
mân, fiind apreciată de critica de 
specialitate din Uniunea Sovietică ca 
un eveniment cultural remarcabil.

• S.U.A. — La Universitatea 
Fordham din New York a avut loc 
o sesiune științifică, organizată de 
Societatea culturală Constantin Brân- 
cuși, cu concursul Bibliotecii române 
din New York. Principalul referat 
științific, ilustrat cu diapozitive, a 
fost prezentat de cunoscutul sculptor 
american Isamu Noguchi) colaborator 
și discipol al marelui artist român.

• ARGENTINA. La Muzeul de 
artă „Eduardo Sivori" din Buenos 
Aires a avut loc vernisajul expozi
ției de pictură românească contem
porană.

• CANADA. Ansamblul folcloric 
„Doina Bucureștiului", care efectuea
ză un turneu in Canada, a prezen
tat un spectacol la Vancouver. Mă
iestria mesagerilor artei populare ro
mânești s-a bucurat de o primire 
entuziastă din partea unui numeros 
public.

• PORTUGALIA. Teatrul de pă
puși din Sibiu a efectuat un turneu 
în Portugalia, prezentind spectacole 
în orașele Evora, Moura, Estremoz, 
Viana do Alentejo, precum si la 
Almada și Seixal, puternice centre 
muncitorești. Spectacolele teatrului 
din Sibiu s-au bucurat de un deose
bit succes.

Congresul al Vll-lea 
al P. C. Peruan

LIMA 31 (Agerpres). — La Lima 
s-au deschis lucrările Congresului al 
Vll-lea al Partidului Comunist Pe
ruan, la care participă peste 500 de 
delegați ai organizațiilor de partid 
din întreaga țară. La congres iau 
parte, de asemenea, delegații ale 
unor partide comuniste din Europa, 
America Latină si Asia. Partidul 'Co
munist Român este reprezentat de 
tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R;

Ordinea de zi include prezentarea 
raportului C.C. al P.C. Peruan, 
dezbaterea si adoptarea programului 
partidului, a tezelor politice, apro
barea unor modificări la Statut și 
alegerea noilor organe de conducere.

Colaborarea româno-iugoslavă 
sub semnul unei strînse 

și rodnice prietenii
...De la Porțile de Fier, cores

pondentul ziarului ne informează : 
„In pofida zilelor friguroase 
ale acestui sfirsit de octom
brie, activitatea pe marele șantier 
al Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier II se des
fășoară la o „înaltă temperatură" ; 
se muncește intens în toate punc
tele de lucru : în incinta batar- 
doului celular de pe brațul drept 
al Dunării, unde se va "pune nu 
peste mult timp fundația barajului 
deversor și a celor două centrale 
electrice — ca si pe brațul sting al 
Dunării, unde va fi ecluza româ
nească. Pină la această oră. peste 
3.5 milioane metri cubi de pămint 
au fost dislocați din locurile unde 
se vor înălța viitoarele obiective ce 
vor alcătui sistemul hidroenergetic 
Si- de navigație...".

Sînt fapte de muncă a căror sem
nificație nu numai economică, ci și 
politică este puternic evidențiată 
în aceste zile premergătoare unui 
important eveniment în relațiile 
româno-iugoslave : noua întilnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, prilejuită de 
vizita oficială în tara noastră a 
înaltului sol al Iugoslaviei socia
liste vecine și prietene. Astfel, 
bucuria cu care poporul nostru se 
pregătește să salute pe pămîntul 
românesc pe tovarășul Iosip Broz 
Tito, cunoscut ca un mare și bun 
prieten al României, este întregită 
de satisfacția de a vedea noua 
întilnire la nivel înalt sub semnul 
unor însemnate succese pe acest 
mare șantier al prieteniei româno- 
iugoslave.

In urmă cu aproape doi ani, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito inaugurau lucrările 
de construcție a acestei noi punți 
de energie și lumină între cele 
două maluri ale Dunării. Era o 
nouă confirmare a rodniciei efortu
rilor comune ale celor două popoare, 
materializată grăitor în betonul 
grandiosului obiectiv energetic de 
la Porțile de Fier I, dat în 
funcțiune cu cinci ani în urmă, 
în uralele șl ovațiile cu care oa
menii muncii români și iugoslavi 
i-au întimpinat atunci pe cei doi 
conducători de partid și de stat 
și-au găsit expresie sentimentele 
de vie satisfacție pentru evoluția 
statornic ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
iugoslave. Aflați mereu alături, 
de-a lungul secolelor, întrajutorîn- 
du-se în lupta pentru apărarea 
ființei naționale, pentru cucerirea

libertății și neatîrnării, românii și
iugoslavii sînt 
îngemănindu-și 
giile, talentul

alături și astăzi, 
eforturile și ener- 
și priceperea in

opera de edificare a socialismului 
în țările lor.

Este un lucru știut că o înrîu- 
rire hotărîtoare asupra dezvoltării 
colaborării multilaterale dintre ță
rile și popoarele noastre au avut 
și au multiplele întîlniri și con
vorbiri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz 
Tito — devenite o practică stator
nică, o modalitate tradițională de 
conlucrare intre vecini și prie
teni. Se poate aprecia că fiecare 
întilnire dintre cei doi conducători 
de partid și de stat — pe melea
gurile României sau ale Iugoslaviei 
— a marcat, prin spiritul de prie
tenie și solidaritate în care s-a 
desfășurat, prin hotărîrile adoptate, 
noi jaloane, de amplă perspectivă, 
pe calea adîncirii colaborării 
frățeștt /

Are, desigur, o proftîndă semni
ficație faptul că noua întilnire 
dintre conducătorii partidelor, po
poarelor și statelor noastre va avea 
loc în pragul unui eveniment major 
în viața comuniștilor, a întregului 
nostru popor — Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist
Român. Bilanțul fructuos pe care 
îl va prilejui forumul comuniștilor 
români în ce privește activitatea 
desfășurată în virtutea orientărilor 
fundamentale ale politicii externe 
a partidului și statului nostru, 
reconfirmate de congresul prece
dent, privind dezvoltarea neconte
nită a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, va înscrie la 
loc de frunte și rezultatele deose
bite înregistrate în evoluția conlu
crării României socialiste cu R.S.F. 
Iugoslavia.

Noua lucrare, de vaste proporții, 
de pe Dunăre, sistemul hidroener
getic „Porțile de Fier II“, elocventă 
mărturie a capacității creatoare a 
celor două popoare, a posibilități
lor largi existente de amplifi
care continuă a colaborării 
reciproc avantajoase, constituie 
doar unul din exemple. Numai in 
ultimele 12 luni, cronica colaborării 
româno-iugoslave a consemnat in
trarea în funcțiune a două alte im
portante obiective economice con
struite în comun. în ultimele zile 
ale anului trecut a fost dată în 
exploatare fabrica de ciment 
„Kaknj", a treia întreprindere de 
acest fel construită de țara noastră 
în Iugoslavia (o nouă fabrică de 
ciment se află în faza finală de

montaj) ; în primăvara acestui an 
a intrat în funcțiune, la Pancevo. 
cel mai mare complex petrochimic 
tlin Iugoslavia, obiectiv realizat in 
strînsă cooperare cu. întreprinderi 
specializate clin România — in 
acestea găsindu-și expresie crește
rea dinamică a colaborării econo
mice între cele două țări, în spe
cial prin intensificarea și diversi
ficarea specializării în producție, in 
spiritul hotărîrilor adoptate la cel 
mai mare nivel.

Este îndreptățită convingerea că 
ritmul susținut de dezvoltare și 
modernizare a economiei României 
și Iugoslaviei, sporirea rapidă a 
potențialului lor industrial și teh
nologic, progresele obținute în dez
voltarea științei și tehnicii oferă o 
bază solidă pentru extinderea co
laborării. valorificîndu-se în mai 
mare măsură avantajele vecinătății 
geografice. în același timp, transpu
nerea in viață a înțelegerilor cu 
privire la dezvoltarea colaborării 
în domeniile culturii, învățămintu- 
lui, informațiilor va contribui, fără 
îndoială, la mai buna cunoaștere 
reciprocă a valorilor spirituale, ia 
apropierea și strîngerea legăturilor 
de prietenie dintre cele două po
poare.

Dorința popoarelor noastre de a 
intensifica conlucrarea lor multila
terală are un cadru fertil de mani
festare prin așezarea relațiilor 
dintre România și Iugoslavia pe 
temelia trainică a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Și, desigur, 
extinderea și întărirea continuă a 
colaborării româno-iugoslave în 
spiritul acestor principii constituie, 
totodată, o contribuție marcantă la 
afirmarea unor noi raporturi întră 
toate statele lumii.

Iată tot atîtea temeiuri în vir
tutea cărora comuniștii. întregul 
nostru popor așteaptă cu viu inte
res și satisfacție noua întilnire șl 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, nu
trind convingerea că acestea vor 
duce la amplificarea pe mai depar
te a relațiilor de strînsă prietenie 
si conlucrare multilaterală dintre 
țările, partidele și .popoarele noas
tre. în interesul comun al progre
sului lor pe calea socialismului, 
mareînd totodată un aport de preț 
la cauza generală a socialismului 
și păcii în lume.

Dumitru ȚINU

Frontul Patriotic Zimbabwe ou va participa la alegeri 
sub controlul poliției de la Salisbury

LONDRA 31 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la ultimele propuneri bri
tanice privind soluționarea situației 
din Rhodesia, un purtător de cuvint 
al Frontului Patriotic Zimbabwe a 
declarat că Frontul nu va accepta șă 
participe la viitoarele alegeri ce ur
mează să fie organizate în țară dacă 
acestea se vor desfășura sub supra
vegherea forțelor de poliție ale re
gimului minoritar, informează a- 
gențiile U.P.I. șiv France Presse. 
Purtătorul de cuvînt a arătat că, pen
tru a fi cu adevărat liberă și echi
tabilă, această consultare electorală 
trebuie să fie supravegheată fie de 
o forță a Națiunilor Unite, ce va în
locui armata și poliția actuală de la 
Salisbury, fie de una alcătuită, in 
mod egal, din membri ai Frontului și

din cei ai poliției regimului mino
ritar.

în legătură cu aceasta, cei doi co
președinți ai Frontului, Joshua 
Nkomo și Robert Mugabe, au pre
cizat că nu poate exista nici un fel 
de siguranță asupra imparțialității 
poliției rhodesiene. poliție care face 
parte din forțele de represiune ale 
autorităților rasiste rhodesiene.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt a adăugat că Frontul Patrio
tic nu se opune proiectului privind 
reluarea administrației Rhodesiei de 
către un guvernator britanic în 
timpul perioadei de tranziție, cu 
condiția ca acesta să nu se bazeze pe 
structurile administrative și militare 
ale regimului instituit din 1965, data 
proclamării ilegale a independenței 
tării de către minoritatea rasistă.

ALGERIENE DEMOCRATICE Șl POPULARE

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională

ALGER
Cea de-a 25-a aniversare a revoluției algeriene îmi oferă plăcutul prilej 

să vă adresez dumneavoastră, Partidului Frontul de Eliberare Națională și 
poporului algerian prieten, în numele Partidului Comunist Român, al 
ponorului român, al Consiliului de Stat, precum și al meu personal, cele mat 
calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în 
dezvoltarea economică și socială independentă a țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că țările noastre vor acționa și în anii care vin 
pentru consolidarea și adîncirea relațiilor- lor de strînsă prietenie șl 
solidaritate, spre binele poporului român și al poporului algerian, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării intre națiunile lumii, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice internaționale. t

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

CONVORBIRI BULGARO-IUGO- 
SLAVE. Todor Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a primit pe Todo 
Kurtovici. președintele Conferinței 
Federale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia. 
Au fost discutate chestiuni legate 
de relațiile bilaterale.

CONFERINȚA P.C. LUXEMBUR- j 
G1IEZ. La Luxemburg s-au desfă
șurat lucrările Conferinței nationa- ț 
le a P.C. Luxemburghez, care a ho- j 
tărit convocarea celui de-al 
XXIII-lea Congres al partidului in 1 
mai 1980. Președintele P.C.L.. Rene i 
Urbany, a prezentat la conferință 
un raport politic.

PENTRU CREAREA UNEI ORGANIZAȚII A O.N.U. PfeNTRU DEZAR
MARE. Luînd cuvîntul în Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul de externe suedez, Ola Ullsten, a propus crearea unei organi
zații a O.N.U. pentru probleme de dezarmare, care să promoveze, să în
făptuiască și să controleze dezarmarea. Unele din activitățile în acest do
meniu sînt desfășurate în prezent de Centrul O.N.U. pentru dezarmare, 
dar. pe măsură ce eforturile de dezarmare se intensifică, si necesitățile 
instituționale cresc în mod corespunzător. Opinia publică mondială tre
buie antrenată în procesul dezarmării a subliniat ministrul suedez.

CONGRESUL SCRIITORILOR ȘI 
ARTIȘTILOR DIN CHINA. La 
Beijing s-au deschis lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al scriitorilor 
și artiștilor din China. La ședința 
de deschidere au luat parte Ye Jian- 
ying, Deng Xiaoping, Li Xiannian, 
vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chi
nez, alți membri ai 
partid și de stat.

conducerii de

SALVADOR, 
fost ucise și

INCIDENTE IN
26 de persoane au 
peste 100 rănite Ia San Salvador în 
cursul unei ciocniri între manifes- 
tanți membri ai „Ligii Populare 
28 Februarie" și trupele guverna
mentale.

DECLARAȚIE DE PROTEST A 
PC. PARAGUAYAN. Partidul Co
munist Paraguayan, care acționea
ză in ilegalitate, a dat publicității 
o declarație de protest împotriva 
politicii represive a autoritâiilor. 
Totodată, P.C. Paraguayan a cerut 
partidelor de opoziție, sindicalelor, 
organizațiilor studențești, reprezen
tanților clerului, tuturor patrioților 
să siringă rîndurile în lupta împo
triva regimului dictatorial.

PENTRU DIALOG. Președintele 
Senegalului. Leopold Senghor, a 
declarat presei, la încheierea vizitei 
sale in Maroc, că a discutat cu re
gele Hassan al II-lea probleme re
feritoare la relațiile bilaterale. Se
negalul se pronunță pentru un dia
log între părțile implicate în pro
blema Saharei occidentale, dialog 

se finalizeze intr-un „com- 
dinamic" — a precizat, pe 
parte, președintele sene-

care să 
promis 
de altă 
galez.

CONTRIBUȚIE FINANCIARA A 
O.P.E.C. Organizația țărilor expor
tatoare cte petrol (O.P.E.C.) va con
tribui cur o sumă mergind pină la 
NO milioane dolari 
Fondului comun 
materiilor prime.

la finanțarea 
de stabilizare a

RELAȚII DIPLOMATICE INTRE 
FILIPINE ȘI R.P.D. COREEANA. 
Filipinele vor stabili în curînd rela
ții diplomatice cu R.P.D. Coreeană, 
apreciind aceasta ca o contribuție 
la stabilizarea situației din Peninsu
la coreeană, a declarat președintele 
Ferdinand Marcos.

DEZMINȚIRE. Ministerul de Ex
terne brazilian a dezmințit știrea 
publicată de ziarul „Folah de Sao 
Paulo", potrivit căreia între Brazi
lia și Argentina ar urma să fie 
semnat un acord privind fabricarea 
în comun a unor bombe atomice. 
„Nu există un atare acord; Brazi
lia este împotriva proliferării 
melor nucleare".

„Ziua Revoluției", pe 
care poporul alge
rian o sărbătorește 
în fiecare an la 1 
noiembrie, marchează 
aniversarea unuia din
tre cele mai importan
te momente ale is
toriei sale naționale : 
cu un sfert de veac în 
urmă, în munții Aures 
din estul țării, grupuri 
de patrioți înarmați au 
dat semnalul luptei de 
eliberare ce avea- să 
fie încununată, opt ani 
mai tirziu, la 5 iulie 
1962, prin proclamarea 
independenței Alge
riei.

însuflețit de această 
Victorie istorică în 
viata v sa, de per
spectivele deschise în
făptuirii aspirațiilor 
sale de progres și bu
năstare, poporul alge
rian s-a angajat cu 
toate energiile într-o 
amplă bătălie pentru 
lichidarea rămînerii in 
urmă economice si 
valorificarea în fo
losul propriu a resur
selor naturale, reușind 
să obțină, într-o pe
rioadă scurtă, o serie 
de importante succese. 
Regiuni întregi au re
născut la o nouă via
ță. Pe vaste întinderi, 
de la coastele albastre 
ale Mediteranei la du
nele fierbinți din sud. 
au apărut fabrici și

uzine, conducte și căi 
de comunicație, școli 
și edificii publice. Al
geria de azi se min- 
drește, pe drept cuvint, 
cu marile rafinării și 
complexe petrochimice 
de la Arzew, Alger, 
Slcikda, Annaba, cu 
complexul siderurgic 
El Hadjer, cu comple
xul pentru materia
le de construcții de 
la Batna și alte obiec
tive de importanță na
țională. în același 
timp,- ca rezultat al a- 
plicării programului 
de dezvoltare a diver
selor ramuri economi
ce, a fost declanșată o 
amplă revoluție agra
ră, care are în vedere 
sporirea producției a- 
gricole pe baza tehni
cii moderne și trans
formarea profundă a 
vieții satelor. Proiec
tul Oued Toull, lansat 
nu demult, prevede 
efectuarea de lucrări 
hidrotehnice pentru 
punerea în valoare a 
1.7 milioane de hectare 
de terenuri aride, din
tre care 20 000 de hec
tare vor fi irigate.

Consecventă politi
cii sale de solidaritate 
militantă cu popoare
le care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare. România 
socialistă urmărește cu 
viu interes eforturile

depuse de poporul al
gerian. pentru făurirea 
unei vieți noi, pentru 
consolidarea indepen
denței cucerite cu pre
țul atitor jertfe. Prie
tenia româno-algeria- 
nă s -a manifestat 
incă in anii grei ai 
luptei de eliberare 
națională a Algeriei, 
căreia poporul nostru 
i-a acordat, de la în
ceput, întregul său 
sprijin multilateral. 
România a recunos
cut, de asemenea, 
din primul moment 
statul algerian nou 
creat. O contribuție de 
cea mai mare impor
tanță la dezvoltarea 
relațiilor roriâno-al- 
geriene ,, adus-o, 
după cum con
vorbirile la V mai 
înalt nfrel, -are au 
deschis largi'' per- 

. spective conlucrării 
pe pian politic, e- 
conomic. tehnico-sti- 
ințific. cultural. A- 
ceastă conlucrare fruc
tuoasă. materializată 
și prin participarea 
specialiștilor români la 
realizarea unor im
portante obiective pe 
pămîntul algerian, co
respunde pe deplin 
intereselor ambelor 
popoare, cauzei pro
gresului și păcii ta 
lume.

ar-

MINISTRUL FRANCEZ 
MUNCII, Robert Boulin. a 
găsit, mort marți dimineața 
pădurea Rambouillet, au 
su:

AL 
fost 

în 
anunța^ 

judiciare autorizate. Se pare 
că Boulin s-a sinucis ca urmare a 
unor acuzații privind pretinse 
guli, acuzații aduse de unele 
franceze, în primul rînd de 
nard Enchaine".

nere- 
ziare 
„Ca-

ACCIDENT AVIATIC. Un 
„DC-10", aparținînd companiei a- 
merlcane „Western Airlines", s-a 
prăbușit miercuri la aterizare, în 
condiții de vizibilitate redusă, pe 
aeroportul din Ciudad de Mexico. 
La bord se aflau 89 de persoane, 
dintre care au supraviețuit 15.

CONVENȚIA DE LA LOME. In 
capitala togoleză. Lome, a avut loc 
ceremonia semnării noii convenții 
între cele 57 de țări în curs de dez
voltare din Africa,, zona Caraibilor 
și Pacific (A.C.P.) și statele mem
bre ale Pieței comune. Prevederile 
documentului, cunoscut sub denu
mirea de „Convenția Lome 2“ și în 
baza căruia țările A.C.P. sînt aso
ciate la'Piața comună, intră în vi
goare în 1930.

avion

Șl COOPERAREA ÎN MED1TERANA. La Veneția a avut 
reprezentanților unor forțe politice din opt țări medlte-

Sesiunea Adunării Populare Naționale a Algeriei
ALGER 31 (Agerpres). — Intr-un 

discurs rostit în cadrul actualei se
siuni a Adunării Populare Naționale, 
Chadili Bendjedid, secretar general al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională. președintele Algeriei, a făcut 
un bilanț al realizărilor poporului 
algerian în ultimul deceniu Si a ex
pus principalele orientări ale dez
voltării viitoare a tării. După ce a 
subliniat succesele pe care poporul 
algerian le-a obținut în edificarea 
noii societăți, președintele Chadll 
Bendjedid a arătat că în perioada

următoare guvernul va acorda prio
ritate satisfacerii nevoilor de locuințe 
și de bunuri de larg consum ale 
populației și asigurării sănătății pu
blice. <

Abordînd unele probleme ale poli- 
. ticii externe, președintele Algeriei a 

subliniat importanța adîncirii pro
cesului de destindere internațională 

x și a reafirmat sprijinul pe care Alge
ria îl acordă revoluției palestiniene și 
luptei popoarelor arabe pentru recu
perarea teritoriilor ocupate.

O nouă agresiune a regimului rasist 
sud-african împotriva Angolei

SECURITATEA
I loc un seminar al

raneene (Italia, Franța, Iugoslavia, Spania, Grecia, Malta, Algeria și Tunisia). 
I Seminarul a dezbătut probleme legate de situația politică, securitatea și 
j cooperarea din regiunea Mediteranei, subliniind faptul că acestea vor 

trebui să devină probleme centrale la reuniunea general-europeană de 
| Madrid din 1980. J

Ziarul „Norton Sinmuir cere încetarea sprijinului militar
acordat regimului sud-coreean

PHENIAN 31 (Agerpres). — In
tr-un articol apărut in ziarul „Nodon 
Sinmun" se arată că in portul sud- 
coreean Pusan a sosit o navă de 
război americană, care va fi urmată, 
la începutul lunii noiembrie, de un 
portavion american. în articol se
arată că deplasările celor două nave 
au loc in momentul in care legea 
marțială a fost proclamată in Coreea 
de Sud, iar diverse pături sociale 
luptă împotriva regimului dictatorial.

Operațiunea navelor de război ame
ricane — se apreciază în articol — 
este o ^acțiune preventivă" menită 
să amenințe pe studenți, toată popu
lația și să prevină noi acțiuni ale 
forțelor care militează pentru demo-

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 31 (Agerpres). — La LTm 

Hashiba (Sinai) a avut loc o reuniu
ne a* Comitetului militar mixt egip- 
teano-israelian, desfășurată în pre
zența ministrului apărării al Egiptu
lui, general Kamal Hassan Aii, și a 
ministrului apărării al Israelului, ge
neral Ezer Weizman. Au fost conti
nuate cu acest prilej convorbirile pri
vind retragerea Israelului din regiu
nea St. Ecaterina si din alte zone din 
Sinai, conform prevederilor tratatu
lui de pace intervenit între cele 
două țări, relatează agenția M.E.N. 
Potrivit celor doi miniștri — adaugă 
agenția citată — în cadrul întreve
derii s-a constatat o convergentă de 
păreri in problemele analizate. în
tr-o declarație transmisă de agenția 
M.E.N., Kamal Hassan Aii a arătat 
că problemele legate de evacuarea 
de către trupele israeliene a ultimei 
porțiuni a Sinaiului urmează să fie 
examinate în cadrul unei reuniuni a 
Comitetului militar mixt egipteano- 
israelian, programată pentru ianua
rie anul viitor, la Tel Aviv.

crație și împotriva fascismului. Arti
colul cere autorităților americane să 
înceteze încurajarea regimului sud- 
coreean, să-și retragă trupele și în
tregul armament, inclusiv armele nu
cleare. din Coreea de Sud.

LUANDA 31 (Agerpres). — La 
Luanda a fost dat publicității un co
municat al Biroului Politic al C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, in care 
se arată că, la 28 octombrie, forțe' 
ale regimului 'rasist sud-african âu 
comis o nouă agresiune împotriva 
teritoriului Republicii Populare An
gola. Trupe heliopurtate ale R.S.A. 
au atacat regiunea Sierra de Leba, 
între orașele Mocamedes și Lubango. 
precum și zona portului Alexan
dre. în timpul operațiunilor militare

Fermă condamnare a
LISABONA 31 (Agerpres). — Bi

roul Internaționalei Socialiste, a că
rui reuniune se desfășoară la Esto
ril, în apropiere de Lisabona, a 
adoptat miercuri o rezoluție de con
damnare a politicii de apartheid 
promovate de regimul rasist de la 
Pretoria. Rezoluția cere tuturor par
tidelor afiliate Ia Internaționala So
cialistă să adopte sancțiuni econo
mice împotriva Republicii Sud-Afri- 
cane si să interzică, în special, ex
portul de petrol și capital in această 
tară.

au fost uciși 18 civili și doi comba
tanți ai Forțelor Armate Populare de 
Eliberare a Angolei (F.A.P.L.A.). De 
asemenea, au fost distruse importan
te unități economice și căi de comu
nicație.

Documentul denunță noua agre- 
, siune a rasiștilor sud-africani și 
atrage atenția comunității internațio
nale și Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) asupra „fărădelegilor Preto
riei. care amenință grav pacea lumii 
și securitatea în Africa australă".

politicii, de apartheid
Totodată, Internaționala Socialistă 

s-a declarat solidară cu Congresul 
Național African, principalul partid 
al populației de culoare, care se opu
ne regimului rasist din R.S.A., și cu 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest — Ș.W.A.P.O. Rezoluția a- 
firmă solidaritatea cu Frontul Pa
triotic Zimbabwe și condamnă 
„atacurile impotriva Zambiei. Mo- 
zambicului și Angolei de către tru
pele rhodesiene și sud-africane".

Primele victime — 
imigranții

Mii de muncitori imigranți, „băr
bați și femei de diverse culori ale 
pielii și felurite naționalități" — 
după, cum scrie ziarul „l’Humanitd" 
— au manifestat deunăzi pe stră
zile Parisului. Subliniind că „situa
ția muncitorilor străini este difici
lă, dacă nu chiar tragică", ziarul 
menționează greutățile prin care 
trec cei Veniți de pe alte meleaguri 
in Franța in speranța că acolo își 
vor croi mai ușor un drum in viață. 
Mulți din aceștia se trezesc insă 
repede la realitate. In condițiile 
unor dificultăți economice crescin- 
de, ei sînt primele victime — pri
mii.zvirlițl pe drumuri și apoi ame
nințați cu expulzarea, tn Senatul 
francez au și început, dealtfel, 
dezbaterile asupra unui proiect de 
lege care prevede limitarea intrării 
in Franța și expulzarea, in orice 
moment, a muncitorilor străini, tn 
fața acestei situații, multi din mun
citorii imigranți, „străini în tară 
străină", lipsiți de orice drepturi, se 
întorc pe meleagurile natale.

Amănunt" deloc neglijabilrr

După cum relatează ..Revue In
ternationale du Travail". („Revista 
internațională a muncii"), în Statele 
Unite, in condițiile în care șomajul 
se menține in jurul „pragului cri
tic" de 6 milioane, se experimentea
ză un nou sistem de muncă, potri
vit căruia anumite posturi sint... 
împărțite între doi salariati. Este 
vorba de ingineri, directori ai ser
viciilor de personal, profesori, teh
nicieni de laborator, programatori 
de computere etc. Echipele sînt 
constituite fie din inițiativa unuia 
dintre membri, care își caută un 
partener din rîndurile colegilor, cu-

Numai 0,3
Potrivit datelor unui raport ofi

cial elaborat de cancelaria primului 
ministru al Japoniei, numai 0,3 la 
sută din femeile salariate ocupă un 
post de răspundere, deși ele for
mează un sfert din totalitatea for
țelor de muncă ale tării. Din zecile 
de mii de femei angajate de ma
rile companii, numai una singură 
ocupă un post administrativ, tn

noscuților etc., fie din inițiativa in
stituției care-i angajează. Cele două 
persoane care asigură una și aceeași 
muncă își pot împărți timpul de lu
cru in diverse maniere : o jumătate 
de zi de muncă și o jumătate de zi 
liberă, sau o zi de muncă și o zi li
beră. Sistemul de rotație poate să 
fie extins, mergind pină la o lună 
din două.

Toate bune, dar trebuie mențio
nat și un... „amănunt" deloc negli
jabil : cuantumul salariului se men
ține același pentru ambii, plătin- 
du-se și el înjumătățit...

la sută...
instituțiile guvernamentale, din alte 
mii de femei, doar 12 au fost pro
movate în posturi ierarhic supe
rioare. In majoritatea firmelor 
particulare și instituțiilor guverna
mentale, supuse investigației de 
autorii raportului, nici o femeie n-a 
fost învestită cu răspunderea unui 
post mai înalt decît acela de con
ducător de sector.
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