
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi. pe Simon 
Malley, director general al revistei 
„Afrique-Asie".

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe directorul general al revistei

„Afrique-Asie“
La primire a luat parte tovarășul 

Dumitru. Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu re
vistei „Afrique-Asie“.
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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULOi UNITĂȚII SOCIALISTE 

în numele întregului popor, cel moi larg organism politic al țării 
aprobă proiectele de documente ale Congresului al XII-lea 
și se pronunță pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în funcția de secretar general al partidului

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

astăzi soseste in tara noastră, intr-o vizită 

oficială de prietenie, tovarășul losip Broz Tito

POPORUL ROMÂN ADRESEAZĂ

Joi, 1 noiembrie, au avut loc lu
crările plenarei Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei au fost 
înscrise următoarele puncte :

1. Dezbaterea proiectelor documen
telor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Roman.

2. Convocarea Congresului al II-lea 
al Frontului Unității Socialiste și sta
bilirea normelor de reprezentare la 
con-făs.

Hotărirea Plenarei. Consiliului 
I anal cu privire la adoptarea și 

punerea in viată a propunerilor 
to^Mășului Nicolae Ceaușescu pen
tru creșterea rolului Frontului Unită
ții Socialiste in viata social-politică a 
tării și îmbunătățirea organiză
rii sale.

Deschizînd lucrările plenarei, to
varășul Ștefan Voi tec, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, a adresat participantilor un 
călduros și prietenesc salut din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Frontului Unității Socialiste, 
precum și urări de sănătate, fericire 
și succes.

Plcnara și-a exprimat deplina 
aprobare și adeziune tată de istori
cele proiecte de documente ale celui 
de-al XJl-Jea Congres al Partidului 
Comunist Român, care, prin direc
țiile principale și orientările lor fun
damentale «asigură • creșterea con
tinuă a bunăstării și fericirii între
gului popor. înfăptuirea neabătută a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
A fost relevată contribuția hotări- 
toare de inestimabilă valoare teore
tică și practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și fundamen
tarea acestor documente de excep
țională însemnătate.

în unanimitate, a fost însușită și 
susținută propunerea tăcută de Ple
nara Comitetului Central al Partidu- 
iîii Comunist Român din 4—5 iulie 
y .. dc oamenii muncii ca tovarășul 
uifoiae Ceaușescu să fie reales in 

funcția de secretar general al parti
dului la cel de-al XII-lea Congres 
și a hotărît, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, să sprijine a- 
ceastă propunere, care reprezintă 
emanația și voința întregului popor.

în legătură cu dezbaterile de la 
primul punct al ordinii de zi, ple
nara a adoptat o rezoluție, care se dă 
publicității.

Plenara a hotărit convocarea in 
zilele de 1* și 18 ianuarie 1980 a 
celui de-al II-lea Congres al Fron
tului Unității Socialiste, care va fi 
precedat de adunările generale ale 
organizațiilor sătești șl conferințele 
comunale, orășenești, ale sectoarelor 
municipiului București, municipale, 
județene și cbnferința municipiului 
București ale Frontului Unității So
cialiste.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Unității Socialiste

NICOLAE

Socialiste, 
proiectele 
Partidului

MULT IUBITE Șl STIMATE TOVARĂȘE 
CEAUȘESCU,

Consiliul Național al Frontului Unității 
întrunit în plenul său pentru a dezbate 
documentelor Congresului al XII-lea al
Comunist Român, a luat cunoștință cu deosebit 
interes și cu. deplină satisfacție de modul realist, 
științific și in același timp profund creator in care 
partidul nostru, asigurînd' înfăptuirea neabătută a 
Programului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, stabilește liniile directoare ale viitoru
lui plan cincinal 1981—1985 și prefigurează dez- 
-voltarea patriei în perspectiva anilor 1990, pînă in 
anul 2000.

Reprezentanții tuturor organizațiilor politice, de 
masă, obștești și profesionale participanți la ple
nară apreciază documentele . dezbătute drept un 
amplu și insuflețitor program de muncă și de luptă 
pentru clasa muncitoare, pentru țărănimea și inte
lectualitatea țării, pentru intregul nostru popor, 
menit să ridice România socialistă pe noi culmi 
de progres și civilizație, de cultură și bunăstare; 
ei consideră că acest program corespunde pe 
deplin intereselor națiunii noastre, voinței și aspi
rațiilor fundamentale ale tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți — țelurilor majore ale întregului popor român 
privind înflorirea și mai puternică a societății so
cialiste, creșterea neîncetată a potențialului mate
rial și spiritual al țării. întărirea’ in continucre a 
independenței și suveranității naționale, împlinirea 
vocației de pace cu care poporul nostru se simte 
chemat în lume.

Manifestindu-și adeziunea totală față de conținu
tul acestor documente și aprobîndu-le pe declin, 
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste 
dă o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră 
inestimabile la elaborarea lor. Participanții la ple
nară — reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor — au subliniat, intr-o entuziastă 
unanimitate de gîndire și simțire, faptul că viziunea 
largă și cutezătoare, consecvența revoluționară și 
marea dragoste de țară, caracteristice liniilor de 
perspectivă și indicatorilor calitativi ai dezvoltării 
economicc-sociale a României de mîine, vă aparțin 
întru totul și exprimă in cel mai înalt grad modul 
dumneavoastră realist de a vedea viitorul patriei, 
înaltele virtuți comumste pe vă sînt proprii, .de
votamentul fără margini cu care slujiți 
ricirii poporului.

MULT IUBITE Șl STIMATE TOVARĂȘE 
CEAUȘESCU,

Dezbaterile plenarpi noastre au făcut să răsune 
încă o dată, cu putere, marea dragoste și stima 
deosebită de care vă bucurați în rindurile tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, 
dumneavoastră, conducător iubit, cu înalte virtuți 
de omenie, dreptate și adevăr, strălucită persona-

cauza fe-

NICOLAE

AL

litate politică de talie mondială, înflăcărat revolu
ționar și patriot, care reprezentați astăzi chezășia în
făptuirii celor mai scumpe idealuri ale poporului ro
mân, simbolul înaintării sale sigure spre treptele cele 
mai înalte ale progresului și civilizației socialiste.

Cu aceste gînduri și sentimente, Consiliul Națio
nal a! Frontului Unității Socialiste, dină glas dorin
ței tierbinți exprimate de toate organizațiile com
ponente, de toți cetățenii țării, a susținut cu Însu
flețire propunerea ca la Congresul al XII-lea să fiți 
reales in înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, văzind in aceasta garan
ția amplificării succeselor noastre de pină acum, 
a înfăptuirii nobilelor țeluri ale socialismului și co
munismului pe pămintul României.

Plenara noastră și-a însușit pe deplin valoroa
sele dumneavoastră propuneri privind crearea or
ganizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, 
îmbunătățirea organizării și conducerii sale, creș
terea rolului său in viața politică a societății noas
tre, propuneri care se înscriu armonios in ansam
blul măsurilor pe care le-ați promovat și le pro
movați cu consecvență in scopul dezvoltării con
tinue a democrației socialiste, al creării unor struc
turi politico-orgamzaîorice de natură să asigure 
participarea efectivă o*1 tuturor cetățenilor țării [a 
înfăptuirea propriului lor viitor, a destinelor Româ
niei socialiste.

Participanții la plenară și-au exprimat bucuria și 
deplina satisfacție față de faptul că și în viitor 
președintele Frontului Unității 
cretarul general ai Partidului 
dumneavoastră, mult iubite 
Nicolae Ceaușescu.

Entuziasmul nostru exprimă
a tuturor cetățenilor pe care-i reprezentăm că dacq 
România are un viitor strălucit, aceasta vi se da- 
torește in primul rind dumneavoastră, politicii în
țelepte și clarvăzătoare pe care o promovați cu 
fermitate în conducerea partidului și statului, a 
Frontului Unității Socialiste. Realegerea dumnea
voastră în fruntea celui mai larg și mai reprezen
tativ organism politic al țării oferă garanția unor 
succese tot mai mari, în toate domeniile construc
ției economice și social-culturale, în întreaga și 
prodigioasa activitate pe care\ poporul român o 
desfășoară pe plan intern și în viața internațională. 

Consiliul Național al Frontului Unității Socia
liste, reprezentanții organizațiilor componente, ai 
tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerei 
voastră, își vor consacra r.— 
putere de muncă, toată energia și capacitatea 
creatoare înfăptuirii mărețelor obiective cuprinse 
în documentele Congresului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, asigurînd astfel înaintarea 
impetuoasă a patriei <e drumul socialismului și co
munismului, spre binele și fericirea întregului 
popor.

CONSILIUL NATIONAL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE '

Socialiste va fi se- 
Comunist Român, 

și stimate tovarășe 
i

convingerea fermă

b conducerea dumnea- 
neabătut întreaga lor

PREȘEDINTELUI IUGOSLAVIEI PRIETENE, 
DIN TOATĂ INIMA, ON CĂLDUROS BUN MIT!

La invitația tovarășului’’ Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește într-o vizită oficiala de prietenie în țara 
noastră tovafășul losip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Tovarășul losip Broz Tito s-a 
născut la 25 mai 1892, in satul Kum- 
roveț, din Croația. într-o 'familie de
țărani săraci. După absolvirea școlii

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.I.

La sfirșitul anului 1937 si începu-

REZOLUȚIA
Plenarei Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
Consiliul Național al Frontului Unității So

cialiste, reprezentînd toate organizațiile poli
tice, de masă, obștești și profesionale care al
cătuiesc cel mai larg și reprezentativ orga
nism politic al tării, a dezbătut în plenul său 
proiectele documentelor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Reprezentanții clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, ai tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, angajați in vasta operă a 
construcției socialiste, au luat cunoștință cu 
deosebit interes și cu deplină bucurie de pre
vederile acestor documente, apreciindu-le 
drept un amplu și insuflețitor program de 
muncă și de luptă menit să ridice patria 
noastră pe noi culmi ale civilizației socialiste.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste iși afirmă totala aprobare și 
adeziune față de proiectele documentelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., al căror con
ținut corespunde intru totul intereselor oame
nilor muncii români, maghiari, germani si de 
alte naționalități, voinței și telurilor întregu
lui nostru popor, făuritor al societății socia
liste multilateral dezvoltate și al comunismu
lui pe pămintul României, Plenara consideră 
că prevederile acestor documente deschid noi 
și minunate perspective dezvoltării cconomico- 
sociale a patriei, marcind o etapă calitativ 
superioară in procesul făuririi noii orînduiri 
sociale, care va determina o nouă și mai 
puternică înflorire a societății noastre socia
liste, creșterea viguroasă a potențialului său 
material $1 spiritual. întărirea in continuare a 
unității și coeziunii de nezdruncinat a întregu
lui popor in jurul Partidului Comunist Român,

forța politică conducătoare în Republica So
cialistă România.

Subliniind rolul istoric ce revine Partidului Co
munist Român in conducerea întregului proces 
revoluționar din patria noastră, rezulta
tele remarcabile obținute în dezvoltarea eco- 
nomico-socială. in creșterea venitului na
tional și în ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului, plenara 
Consiliului Național salută faptul că, unind 
in jurul său intregul popor, partidul asigură 
înfăptuirea neabătută a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Participanții la plenara Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste subliniază ca
racterul realist, profund științific al proiecte
lor de documente, care au la bază realizările 
de pînă acum și dau viată politicii creatoare, 
consecvent revoluționară, promovată perma
nent de partid, model de responsabilitate fată 
de popor, strălucită întruchipare a dragostei 
față de țară.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste dă o inaltă apreciere con
tribuției deosebit de valoroase a secretarului 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. la elaborarea Proiec
tului dc Directive si a proiectelor programclor- 
directivă în domeniile cercetării științifice, 
energeticii, creșterii nivelului de trai, al căror

(Continuare in pag. a IV-a)

elementare si a școlii de 
losip Broz Tito lucrează ca 
muncitor- metalurgist la Za
greb. încă de tinăr, in 1910, 
intră în rindurile mișcării 
revoluționare. Lucrează in 
diferite întreprinderi din 
țară și de peste hotare, cu- 
noseind și împărtășind 
soarta amară a oamenilor 
muncii supuși exploatării 
capitaliste. Intrînd în miș
carea sindicală și in parti
dul socialist, participă ac
tiv, in numeroase rinduri, 
la. greve, demonstrații și, la 
alte acțiuni de luptă ale 
maselor muncitoare. La in- 
eeputul primului război 
mondial, in anul 1911. este 
arestat și întemnițat de 
autoritățile de ocupație 
austro-ungare. pentru pro
pagandă antirăzboinică, iar 
un an mai tirziu este tri
mis pe frontul rus. unde e 
rănit grav și luat, prizonier, 
losip Broz Tito își continuă 
activitatea revoluționară și 
în captivitate, izbutind să 
ia contact cu revoluționarii 
ruși din rin’dul feroviarilor. 
După revoluția din februa
rie 1917, evadează din la
găr. particip ind, in iulie 
același an, la marile de
monstrații din Petrograd. 
Este arestat și întemnițat 
in fortăreața ..Petropa
vlovsk". apoi trimis în Si
beria. In drum, evadează și 
se alătură Gărzii Roșii in
ternaționale ' și partidului 
bolșevic.

meserii.
tul anului 1938 preia conducerea

mondial, odată cu invadarea si ocu
parea Iugoslaviei de către trupele 
fasciste, P.C.I. a ridicat cu hotărire

Partidului Comunist, țlin Iugoslavia.
și neînfricate steagul luptei impo-

în 1920. losip Broz Tito se 
reintoarce in patrie. El devine membru 
al Partidului Comunist din. Iugoslavia, 
constituit in 1919. Ca urmare a 
susținutei sale activități revoluțio
nare, in condiții de ilegalitate — in. 
care P.C.I. se afla din 1921 — ,i se 
încredințează funcții de conducere in 
sindicat și în partid. în 1928 este 
condamnat la cinci ani închisoare si 
întemnițat la Lepoglava și Maribor. 
Repetatele arestări si prigoana la care 
e supus pentru neobosita sa activitate 
revoluționară nu izbutesc să înfringâ 
hotărirea tovarășului losip Broz Tito 
de a lupta pentru libertatea si feri
cirea patriei sale. După eliberarea 
din închisoare, in anul 1934. losip 
Broz iși continuă activitatea de 
partid in ilegalitate, sub un nume 
conspirativ, pe care acțiunile sale de 
revoluționar încercat il vor face bine 
cunoscut : Tito. Devine membru al 
Comitetului Central, iăr '.ulterior

Avind în frunte pe tovarășul losip 
Broz Tito. strălucit militant și condu
cător comunist. Partidul Comunist 
din Iugoslavia devine o puternică 
forță mobilizatoare a maselor mun
citoare in lupta împotriva primejdiei 
agresiunii fasciste, pentru indepen
dența și apărarea tării,

în anii celui de-al doilea război

triva cotropitorilor, pentru libertatea 
si indcoendenta patriei. în
anii insurecției împotriva 
cotropitorilor și ai războiu
lui de eliberare, armata de 
eliberare națională și deta
șamentele de partizani, 
avindu-1 comandant suprem 
pe tovarășul Tito. căruia clin 
1943 i s-a conferit titlul de 
mareșal al Iugoslaviei, dau 
lovituri nimicitoare ocupan- 
ților. cistigind stimă si ad
mirație in întreaga .lume, 

în perioada, de după răz
boi. tovarășul losip Broz 
Tito. investit cu cele mai 
înalte funcții de partid si 
de stat, desfășoară o vastă 
activitate pentru consoli
darea puterii populare si 
făurirea ofinduirii noi. so
cialiste. Exprimind stima si 
înalta prețuire fată de acti
vitatea neobosită pusă in 
slujba progresului patriei, 
în 1974 popoarele Iugoslavi
ei jl.aleg pe tovarășul losip 
Broz Tito, "prin hotărirea 
unanimă a Adunării R.S.F.I., 
președinte al Iugoslaviei ne 
timp nelimitat, iar Con
gresul al X-lea al U.C.I. —- 
în inalța funcție de pre
ședinte pe timp nelimitat 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Sub conducerea directă a 
tovarășului Tito. Iugoslavia 
și-a făurit o politică exter
nă la baza căreia se află 
poziția sa de tară sbcialis- 

• tă nealiniată, care militea
ză ferm ca fiecare popor si
fiecare tară să aibă dreptul 

la libertate, independentă și «să-și 
poată alege de sine stătător ca
lea de dezvoltare. Tovarășul Tito 
este .unul dintre organizatorii si ini
țiatorii grupării țărilor nealiniate — 
a cărei forță iși spune tot măi pu
ternic cuvîntul in lupta de făurire a

(Continuare în pag. a Vl-a)

Astăzi, în jurul orei 11, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii tovarășului losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului Naiinnal al Frântului umtaiii 
Socialiste cu privire la adoptarea si transpunerea 

in viată a propunerilor tovarășului Nicolae Ceausescu 
pentru creșterea rolului Frontului Unității Socialiste 

în viata social-politică a tării si îmbunătățirea 
organizării sale

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste iși însușește și aprobă 
intru totul propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului Unității 
Socialiste, eu privire la creșterea roiului Fron
tului Unității Socialiste in viața social-politică 
a României și îmbunătățirea organizării sale.

Consiliul Național al Frontului Unității So
cialiste vede iii aceste propuneri expresia pre
ocupării permanente a secretarului general al 
partidului pentru dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste : constituirea organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității Socialiste se 
inscric in concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la procesul larg și cu
prinzător de creare a unor structuri politico- 
organizatorrec noi. revoluționare, tot mai apte 
să impulsioneze și să asigure participarea efec
tivă a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, la elaborarea și înfăptuirea 
propriului lor viitor, a destinelor României so
cialiste.

Plenara consideră că sporirea rolului politic 
al Frontului Unității Socialiste. îmbunătățirea 
activității, a organizării și conducerii consilii
lor sale la toate nivelurile reprezintă o necesi
tate obiectivă in actuala etapă de dezvoltare 
economico-socială a patriei, etapă in cadrul 
căreia se manifestă tot mai puternic conștiința 
cetățenească înaintată, doi inia, interesul și ca
pacitatea reală a muncitorilor și țăranilor, a 
intelectualității și a celorlalți oameni ai muncii 
de a lua parte la viața politică, de a-și aduce 
contribuția la. înfăptuirea Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

In vederea aplicării in viață a propunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. aprobate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Plenara Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste adoptă următoarele măsuri :

1. Constituirea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialiste pe sate, orașe, 
cartiere, întreprinderi și instituții, a comitete-

(Continuare in pag. a IV-a)

COJICRESUL Să întimpinăm 
Congresul al XII-lea 

ai partidului 
cu sarcinile dc plan 
îndeplinite exemplar!

Oamenii muncii din întreprinderile Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții 

au îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului
Colectivele -de oameni ai muncii 

din intreprinderile Ministerului E- 
corlomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții au îndeplinit cu 
peste două luni mai devreme sar
cinile de plan pe patru ani 
ai cincinalului. Ca urmare, pină la 
sfirșitul anului 1979 va fi realizată 
□ producție industrială suplimenta
ră estimată la circa 15 miliarde lei. 
materializată in produse fizice ne
cesare dezvoltării 'în ritmuri înalte 
a economiei naționale, solicitate

atit pentru consumul intern, cit si 
pentru export.

Cu acest prilej, consiliul de con
ducere al ministerului a adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in care se 
exprimă hotărirea de a face 
totul pentru a incheia cu bune re
zultate activitatea pe anul 1979 și 
pentru a pregăti condițiile O’ltime 
de realizare a sarcinilor de Plan pe 
anul 1980.

„Gîndim, «simțim și acționăm 
ca adevărați comuniști. 

Congresul este al nostru, 
al tuturor, al întregului popor“ 
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£11SAIUIMi l DE PIAN ÎNDEPLINITE HBfflAR!
O hotărire unanimă mobilizează eforturile constructorilor de pe șantiere:

Obiectivele de investiții—cit mai repede in funcțiune!
PREȚUL MINUTELOR ȘI AL SECUNDELOR

ÎN ÎNTRECEREA CU TIMPUL
I

Ne aflăm in anul celui de-al XII-lea Congres al partidului. în zilele 
premergătoare marelui forum al comuniștilor, al întregului nostru popor, 
investit să fundamenteze cu rigoare științifică perspectiva următorului 
cincinal, să jaloneze șl să valideze programele devenirii noastre comuniste.

Scrutind si pregătind cu responsabilitate viitorul, constructorii de pe 
șantierele de investiții ale tării, asemeni oamenilor muncii din toate 
sectoarele de activitate, acționează la posturile lor. într-o impresionantă 
unitate, cu convingerea fermă că înfăptuirea cu succes deplin a obiecti
velor cincinalului următor are drept punct de plecare si temelie sigură 
realizările de azi. îndeplinirea exemplară a prevederilor planului de in
vestiții. După cum se știe, sarcinile de plan din acest domeniu sint mobi
lizatoare și complexe. Chintesența lor este sintetic ilustrată de numărul 
mare de capacități de producție importante prevăzute să fie puse în func
țiune in acest an-; 650 industriale și 55 agrozootehnice și de îmbunătățiri 
funciare. Sint deci pe deplin firești dorința și hotărîrea fiecărui construc
tor. a fiecâruj lucrător de pe șantiere să dea ce are mai bun ca putere 
de muncă și inițiativă pentru intensificarea ritmului lucrărilor, p'entru 
Îndeplinirea riguroasă a planului de investiții.

Iată de ce. pe șantiere, luna octombrie a fost o lună „fierbinte", o 
perioadă de maximă concentrare a forțelor. în care s-a muncit in ritm 
susținut, cu abnegație si dăruire, toate eforturile fiind consacrate redu
cerii duratelor de execuție și punerii cît mai rapide în funcțiune a tutu
ror obiectivelor si capacităților planificate. A fost o lună bogată in reali
zări. in care zeci de capacități și instalații noi și-au făcut debutul indus
trial. in timp ce la altele, numeroasele fapte de muncă consemnate dau 
certitudinea unor apropiate puneri in funcțiune.

Prezenti in aceste zile in mijlocul colectivelor de constructori de pe 
șantiere, reborterii și corespondenții transmit :

Pe șantierul Combinatului,jlc utilaj greu lași

Hărnicia exprimată concret: 
două luni avans la construcții-montaj

* 
î 
I

*

I

*
i-

In bilanțul lunii octombrie sînt înscrise fapte de 
muncă și realizări demne de menționat, dovezi ale 
hărniciei constructorilor și montorilor de pe numeroase 
șantiere. Să consemnăm, p§ scurt, cîteva dintre ele:

• TERMOCENTRALA DE lA TURCENI, Constructo
rii și energeticienii au raportat, în penultima zi a 
intrarea in producție a celui de-ai doilea grup 
getic cu o putere instalată de 330 MW,

© Cu 7 luni în avans a intrat în funcțiune o 
secție la ÎNTREPRINDEREA „TEHNOTON" DIN

• Planai „la zi" la lucrările de construcții-montaj pe 
șantierele investițiilor productive din JUDEȚUL CLUJ 
a fost îndeplinit in proporție de 100,7 LA SUTĂ. Au 
fost puse in funcțiune numeroase obiective indus
triale, ciștigul de timp, pe ansamblu, față de terme
nele planificate insumînd 1 500 zile.

® A început să producă FABRICA DE OXIGEN 
DIN BAIA MARE cu o capacitate de 5 000 mc pe oră, 
care va cgntribui la lărgirea procesului de topire a 
concentratelor cuproase

® Constructorii de pe șantierul Combinatului minier 
din ROȘIA POIENI — ABRUD au îndeplinit, ia 25 oc
tombrie, planul de construcții-montaj pe patru ani ai 
cincinalului. Pină la sfîrșitul anului, lucrările realizate 
suplimentar vor insuma 30 milioane lei.

lunii, 
ener-

nouă 
IAȘI.

• Pe șantierul SISTEMULUI HIDROENERGETIC Șl 
DE NAVIGAȚIE „PORȚILE DE FIER-2", luna octombrie 
a fost cea mai fructuoasă perioadă din acest an. 
Sînt în avans lucrările de la ecluze șl porturi, iar cele 
de excavațli de la incinta îndlguită au fost realizate în 
proporție de 90 la sută.
• La COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

DIN TURNU MĂGURELE a început să funcționeze o 
nouă instalație de gaz inert.

© La NEGREȘTI — OAȘ șl-a făcut debutul Indus
trial prima secție de la FABRICA 
cărei producție anuală se ridică,

>300 000 tricotaje.
© Constructorii șl montoril de

PRINDERII METALURGICE „REPUBLICA" DIN REGHIN 
— cea mai importantă investiție a județului Mureș în 
acest cincinal — raportează îndeplinirea prevederilor 
de plan pe 1979.

® La 30 de zile se ridică avansul cîștigat la ame
najarea galeriei de deviere de pe ȘANTIERUL HIDRO
TEHNIC MĂNECIU.

® Un nou laminor produce la COMBINATUL META
LURGIC CiMPIA TURZII. Capacitatea sa : 240 000 tone 
țagie pe an.

DE TRICOTAJE, a 
pentru început, la

pe șantierul INTRE-

* 
* 
ț 
î
ț

*

In ultimele zile, mercurul termo- 
metrului a coborît brusc, iar peste 
șantierul Combinatului de utilaj greu 
Iași au căzut chiar primii fulgi de 
zăpadă. Răcirea vremii reprezintă. în 
general, un obstacol pentru activita
tea constructorilor. Iată însă că pe 
acest mare șantier de investiții, rit
mul muncii se menține la „tempera
turi" înalte. Dovada cea mai concre
tă în acest sens o reprezintă faptul 
că la 31 octombrie a fost îndeplinit 
planul pe întregul an la lucrările de 
construcții-montaj. ceea ce va per
mite ca pină la sfîrșitul anului să se 
realizeze suplimentar lucrări în va
loare de circa 187 milioane lei. Este 
un succes pe care oamenii muncii de 
pe acest șantier ii consacră Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Cum s-a reușit să se ciștige acest 
avans de două luni? „Aș vrea să re
marc în primul rind activitatea be
neficiarului și a proiectanților, care 
au asigurat o bună pregătire între
gii investiții, ne spune tovarășul Du
mitru Rebci, directorul grupului de 
șantiere nr. 1. Astfel, la ora actuală 
avem proiecte pentru toate obiecti
vele cu termene de punere in func
țiune in acest cincinal. în aceste con
diții. noi, constructorii, am putut ac
ționa pentru pregătirea si realizarea 
in devans a unor lucrări. Așa. de pil
dă, prin punerea în funcțiune înainte 
de termen a halei de mecano-sudură 
am creat condițiile necesare pentru 
execuția chiar pe șantier a construc
țiilor metalice. De asemene^, am 
acordat o atenție permanentă califică
rii oamenilor intr-o serie de meserii 
de bază : lăcătuși-montori. sudori, 
dulgheri ș.a. în sfîrșit, o altă direcție 
de acțiune se referă la perfecționarea 
tehnologiilor pentru realizarea con
strucțiilor metalice, turnarea funda
țiilor și închiderea halelor. în pre
zent, forțele sint concentrate la asi
gurarea frontului de lucru pentru 
montarea utilajelor, pregătirea pune- 

i rii in funcțiune a unor noi capacități 
de producție și închiderea celorlalte 
hale, astfel incit și în timpul iernii 
să putem menține un ritm inalt de 
execuție".

O remarcă aparte se cuvine făcută 
■pentru modul în care este organizată 
munca la forja grea nr. 1, hala de 
utilaj metalurgic și turnătoria de fon
tă — obiective cu termene de punere 
în funcțiune in acest an. La aceste

puncte de lucru-cheie sînt reparti
zate cele mai bune echipe de lăcă
tuși-montori. dulgheri, betoniști, în 
fruntea cărora se află oameni destoi
nici ca Vasile Mănăceanu, Ilie Pavel, 
Gheorghe Dăseăleanu, Gheorghe 
Nâstase, Toma Iftimie, Petru Nichita 
și alții. Eforturi la fel de susținute 
se depun și la celelalte obiective 
cu termene de punere in funcțiune 
în anul viitor : oțelăria electrică, tur
nătoria de oțel, o nouă hală de uti
laj tehnologic complex, diferite utili
tăți. Șantierele și loturile sînt în ge
neral organizate pe specialități, toc
mai pentru a se asigura o mai bună 
coordonare și folosire a forțelor. Ast
fel, pentrn turnarea betoanelor 
a fost organizată o singură for
mație de lucru, condusă de ingi
nerul Ion Mitrea. Execuția armături
lor și montajul geamurilor sînt rea
lizate centralizat de o formație or
ganizată la nivelul Trustului de con
strucții industriale Iași. Totodată, se 
intenționează organizarea unui sin
gur compartiment pentru realizarea

, cofrajelor. în felul acesta se elimină 
pierderea de timp, irosirea forțelor și 
se asigură mai buna folosire a mij
loacelor mecanice.

Alături de constructor, o prezență 
activă pe șantier are și beneficiarul, 
care montează un mare volum de 
utilaje. „în prezent, la montarea uti
lajelor lucrează peste 70 de meseriași, 
ne spune tovarășul Alexandru Du- 
mitrache, directorul combinatului. 
Ne-am propus ca in trimestrul IV 
să montăm utilaje în valoare de 275 
milioane lei, adică aproape tot atit 
cît am montat in celelalte tfei tri
mestre. Muncitorii și specialiștii re
partizați la montaj fac parte, de re
gulă, din secțiile de întreținere și 
mecano-energetic. în felul acesta, pe 
lîngă urgentarea punerii în funcțiune 
a noilor obiective, oamenii au posi
bilitatea să cunoască mai bine utila
jele pe care le vor folosi sau între
ține în timpul exploatării".

Am prezentat, desigur, numai cite- 
va din acțiunile întreprinse pe acest * 
mare șantier. Acțiuni care, așa cum 
precizam de la bun început, s-au ma
terializat în „comprimarea" anului 
1979 în zece luni. (Ion Teodor, Ma- 
nole Corcaci).

Odinioară „oraș al pescarilor" 
Tulcea devine producător de utilaj industrial

Ar putea fi suspectată de cochetărie 
această precizare trecută pe toate tă
blițele care privesc Șantierul nayal 
Tulcea : întreprinderea pentru con
strucții navale, utilaj chimic și meta
lurgic. Explicitare necesară totuși 
pentru cel care dorește să cunoască 
pină la capăt profilul de fabricație 
al tinerei unități productive de la 
porțile Deltei. Și mai Utilă, in cazul 
nostru, veniți aici să urmărim mersul 
lucrărilor in investiții. Și iată de ce : 
chiar acum, în aceste zile, pe schelele 
desfășurate de pe brațul Dunării se 
consumă momente hotărîtoare. pentru 
extinderea nomenclatorului de pro-, 
duse al șantierului tulcean.

Ce se intimplă, practic, acum ne 
șantier ? Cum se desfășoară activi
tatea de finalizare a acestei investiții 
de mare importantă pentru creșterea 
potențialului industrial al județului 
în actualul cincinal ?

La prima oră a dimineții.' în hala 
viitoarei întreprinderi de utilaj chi
mic și metalurgic. Aici are loc. chiar 
astăzi, „operativa" de fiecare săptă- 
mînă. Reprezentanți ai beneficiarului

și constructorului parcurg împreună 
un traseu al priorităților vizind exe
cuția primului obiectiv pregătit pen
tru intrarea in funcțiune : secția de 
.prelucrări mecanice. Se analizează, 
poziție după poziție, stadiul îndepli
nirii măsurilor scadente, stabilite 

’săptâmina trecută.
— Dare;i in funcțiune a zonei C 

este condiționată de asigurarea utili
tăților. Stadiul actual al lucrărilor nu 
pune în cauză predarea către benefi
ciar a. acestei capacități la termenul 
fixat, ne precizează tovarășul Ion 
Nica, activist al consiliului județean 
de control muncitoresc, cel care con
duce de obicei aceste analize la fața 
locului.

Stadiul este, intr-adevăr, avansat 
Mașinile-unelte sint așezate la locul 
lor. Se oistonează asupra unor ope
rații „netehnologice". dar absolut 
necesare: execuția acoperirii și a 
ușilor. Afară, vremea rea ame
nință tot mai insistent și este 
normal ca închiderea halei să fie asi
gurată intr-un fel anume pentru a 
permite un ritm normal in continua-

Alături de constructor, beneficiarul își face simțită prezența pe șantier prir^ 
montarea unui mare număr de utilaje. Potrivit angaiamentului luat, benefi
ciarul va monta în ultimul trimestru al anuluî utilaje în valoare de 275 mili
oane lei, adică aproape tot atît cît a montat în celelalte trimestre ale anu

lui luate la un loc

re. Cineva sugerează urgentarea exe
cutării peretelui exterior pe direcția 
vintului. destul de puternic în ulti
mele zile. De față, inginerul Nicolae 
Basarab. director tehnic al Grupului 
de șantiere. Tulcea, promite pe loc 
organizarea activității in acest sens, 
tlpele detalii, prevăzute în proiect, 
nu se „potrivesc" întocmai „la te
ren". Se stabilește modalitatea pentru 
a propune proiectantului variante 
'convenabile. încet, încet a fost în
tocmită lista de urgente ale săptăminii 
următoare : cu date precise, cu res
ponsabilități precise.

Se ajunge, inevitabil, la furnizorii 
de materiale și de utilaje. Ca orice 
unitate economică aflată in plină 
construcție. Șantierul naval Tulcea 
se întrupează pe seama produ
selor realizate în alte unități. 
Atit în spațiul rezervat producției de 
utilaj chimic și metalurgic, cit și in 
halele pentru nave, se remarcă des
tule spații goale, atit de... zidărie, cît 
mal ales in domeniul echipării cu 
mașini și utilaje. Recapitulăm. îm
preună cu ins- Trifon Belacurencu, 
responsabilul „de problemă" al bene
ficiarului, cîteva asemenea promisiuni 
neonorate din partea unor furnizori 
și ne convingem că ele au o greuta
te determinantă în respectarea gra
ficelor de punere în funcțiune. Toc
mai de aceea, asupra acestei pro
bleme ne propunem să revenim.

Pentru a se crea condițiile impuse 
de darea în funcțiune a capacităților 
prevăzute, in incinta Șantierului naval 
Tulcea, la jumătatea acestui an a fost 
întocmită o notă-program. Ea cuprin
de; eșalonate in timp, etapele bătăliei 
pentru respectarea termenelor din 
plan. Materializarea măsurilor prevă
zute în nota respectivă presupune, ca 
ceva de la sine înțeles, soluționarea 
tuturor celorlalte probleme privind 
bunul mers al investiției. Inclusiv 
cele Ia care ne-am referit mai sus. 
Respectiva notă este întărită prin 
semnătura a doi miniștri — de la 
M.I.C.M. și M.C.I. Ce alt argument ar 
mai fi necesar ca cel puțin acele 
chestiuni a căror rezolvare se plasea
ză în interiorul ministerelor respec
tive să-și găsească soluțiile adecvate, 
în termenul fixat ?

Neațju UDROIU

.Pe șantierul de la 
Combinatul de fire ar
tificiale din Brăila se 
muncește cu dîrzenie. 
Vremea rece nu-i îm
piedică pe constructori 
si montori să desfășoa
re lucrările ne un front 
larg. Termenele de pu
nere în funcțiune se 
apropie cu pași repezi 
si mai este mult de lu
cru. De aceea, fiecare^ 
oră este prețioasă.. La 
numeroase puncte de 
lucru oamenii se stră
duiesc să folosească 
cît mai bine pentru 
producție chiar și fie
care minut. Echipa lui 
Vasile Ocheșel a soco
tit că manevrarea stil- 
pilor prefabricați la 
secția maturatie poate 
fi făcută mai repede, 
în loc de 3 stîlpi pe oră 
pot fi aduși la montaj 
4. Dar fără „pauzele" 
macaragiului. Se cîș-

figă astfel 20 de minu
te. într-o zi se pot 
monta în plus 8 stîlpi.

La coșul de dispersie 
a gazelor, betonișUi 
erau supărati. De la 
stația de betoane a 
șantierului sosea—un... 
beton prea viscos.

— Un gură-cască a 
uitat să pună sita la 
betonieră și nu merge 
pompa de beton cum 
trebuie — spunea cu 
ciudă subinginerul Vio
rel Trofin. Am pierdut 
80 de minute. Trebuie 
să le recuperăm tot 
azi.

La instalația de tra
tare celofibră se mon
tează utilajele la cota 
20. Printre vorbele iuți 
ale brăilenilor din 
echipa maistrului Cos- 
tel Popa se auzeau 
cele molcome ale arde
lenilor din echipa lui 
loan Mateiu.

— Lucrăm la „Meta
lul roșu" din Clu.i-Na- 
poca — ne explică 
maistrul Ioan Mateiu. 
Noi am fabricat utila
jele și este normal să 
dăm asistența teh
nică la montaj. Vrem 
să” fim"'sîgurr"c3' ”ânt- 
realizat un lucru bun.

Asistentă tehnică în
seamnă pentru harni
cii muncitori clujeni ! 
nu sfaturi date de pe 
„tușă‘4, ci muncă vîr- 
toasă, cot la cot cu 
montorii combinatului.

— Nu nfe cunoșteam 
pină acum 10 zile, dar 
acum sîntem prieteni, 
mărturisește maistrul 
Costel Popa.

Lucrul. întrerupt un 
minut pentru o foto
grafie „de amintire", 
se reia Ia fel de tenace, 
de sîrguincios.
Text șl foto :
Dan CONSTANTUL j „

PIATRA NEAMȚ:

O noua instalație în funcțiune
în cadrul întreprinderii de celu

loză și hirtie „Reconstrucția" din 
Piatra Neamț a fost pusă în func
țiune o nouă instalație, cu ajutorul 
căreia din coaja de lemn și din 
resturi de prelucrare industrială, a- 
mestecate cu nămolul furnizat de 
stația de epurare biologică a ape
lor uzate, se obține un inedit și 
valoros îngrășămînt natural cu

rezultate excelente în creșterea 
rapidă a plantelor din legumicul
tura și a celor din serele floricole. 
Instalația — rod al gindirii tehnice 
a specialiștilor întreprinderii — are 
o capacitate de 750 tone pe an, 
cantitate suficientă pentru a satis
face cerințele unităților agricole 
din județul Neamț. ,

(Agerpres)

RECOLTA E BUNĂ, DAR TIMPUL E RECE Șl PLOIOS: „Situațiile" din birou... și realitățile din lanuri

Nici o clipă de răgaz pînă nu vom pune 
la adăpost toate roadele toamnei!

...ĂȘĂ GÎNDESC Șl AȘA FAC GOSPODARII SATELOR “•

Pînă în dimineața zilei de 31 oc
tombrie. unitățile agricole din ju
dețul Arad au livrat la fondul de 
stat și F.N.C. aproape 65 la sută 
din cantitățile prevăzute, nenumă
rate cooperative agricole si-au o- 
norat în întregime sarcinile con
tractuale la porumb sau chiar au 
livrat în plus însemnate cantități. 
Deși în ultimele două zile in județ 
a plouat intermitent, totuși trans
portul porumbului din cîmo nu a 
contenit. La două din bazele de 
recepție, cele de ne raza consiliilor 
unice agroindustriale Arad si Pe- 
cica. unde m-am aflat luni și marți, 
camioanele cu porumb de la coo
perativele agricole Alunis. Sofro- 
nea, Zimandu Nou. „Steagul roșu" 
și „Ogorul" din Pecica soseau unul 
după altul. Din păcate insă, nu 
același lucru se poate spune despre 
cooperativele agricole din Sîntana. 
Socodor. Tirnova si Sebiș. care nu 
au livrat la fondul de stat decit 
jumătate din cantitățile de porumb 
prevăzute. (Mircea Dorgoșan).

V
5-

în ciuda timpului ploios din ul
timele zile, oamenii ogoarelor din 
județul Tulcea au continuat să 
muncească în ritm susținut la 
stringerea roadelor toamnei. Marți, 
31 octombrie, a fost recoltat po
rumbul de pe ultimele hectare. 
Acum, eforturile sînt concentrate 
la transportul cit mai grabnic al 
recoltei in hambare. Pe cimp se 
află însemnate cantități de porumb, 
cele mai mari e^istind în fermele 
întreprinderilor agricole de stat. 
Pentru a urgenta transportul po
rumbului din cimp și livrarea aces
tuia la bazele de recepție, biroul 
comitetului județean de partid a 
stabilit o serie de măsuri opera
tive. Astfel, forțele disponibile au 
fost dirijate in unitățile care au de 
transportat cantitățile cele mai 
mari: întreprinderile agricole de 
stat Baia. Mihail Kogălniceanu, 
Nalbant și altele. La fel se proce
dează și în cooperativele agricole. 
(Neculai Amihulesei).

în unitățile agricole mai sînt de 
recoltat peste 10 000 hectare cu po
rumb. Totodată, pe cimp se află in 
grămezi mari cantități de porumb. 
Cum se lucrează în consiliile agro
industriale unde sint rămîneri in 
urmă ? în consiliul agroindustrial 
Călugărcni au rămas de recoltat 360 
de hectare, iar în întreprinderea 
agricolă de stat Adunații Copăceni 
— 200 de hectare. în ultimele cinci 
zile, in cooperativele din acest con
siliu au fost recoltate manual, in 
medie, 20 de hectare pe zi. Mai rău 
stau lucrurile la I.A.S., unde/ din 
cauza umidității nu se mai poate 
lucra cu combinele. Singura soluție 
este să se culeagă manual. în con
siliul agroindustrial Frătesti. cea 
mai mare suprafață de porumb, 
nereooltată este localizată la C.A.P. 
Plopșoru — 400 de hectare. întrucît, 
in multe locuri, nu pot fi folosite 
combinele, se impune concentrarea 
tuturor forțelor manuale in vederea 
recoltării grabnice a porumbului. 
(Lucian Ciubotarul.

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Constanța și-au concentrat forțele 
la transportul produselor din 
cimp, folosind. în acest scop capa
cități sporite cu 1 500 tone zilnic 
față de săptâmina precedentă. Ei 
au transportat zilnic la bazele de 
recepție și in depozite cite 25 000 
tone de produse.

După ce au terminat recoltarea, 
numeroase cooperative agricole din 
județ și-au achitat în totalitate o- 
bligațiile contractuale, livrînd în 
plus la fondul de stat cantităti cu
prinse între 10 și 150 de tone. Prin
tre acestea se numără cele din In
dependența, Dumbrăveni, Deleni, 
Credința, Cochirleni, Palazu Mare, 
Lumina, Poiana, Valea Seacă și 
altele. în contrast însă, o serie de 
cooperative agricole, cum sint cele 
din Lespezi. Văleni. Dobromlr, Să- 
cele, Nuntași, Mihai Viteazul, Tor- 
tomanu, Peștera și Seimenii Mici, 
nu au livrat pînă acum nici jumă
tate din cantitățile contractate la 
fondul de stat. (George Mihăescu).

Oricine își aruncă privirea pe si
tuația operativă a Direcției agricole a 
județului Dolj, ce consemnează sta
diul Ia zi al lucrărilor agricole, nu 
poate trage, cel puțin pentru mo
ment, decit o concluzie liniștitoare. 
La 31 octombrie „operativa" consem
na negru pe alb : recoltarea porum
bului și însămințarea griului — lu
crări încheiate pe întreaga suprafață 
(dealtfel, aceste lucrări au fost ra
portate la Ministerul Agriculturii că 
au fost terminate chiar cu cîteva zile 
mai în urmă). Din aceeași „operati
vă" reiese că producția de porumb 
rămasă pe cimp totalizează 32 000 
tone, că mai sint de recoltat 3 300 
hectare cu sfeclă de zahăr, 2 800 hec
tare cu soia și peste 1 000 de hectare 
cu orez.

în comparație cu volumul foarte 
mare de lucrări ce l-au avut de exe
cutat in această toamnă unitățile 
agricole doljene, ceea ce a mal rămas 
de recoltat și transportat nu repre
zintă prea mult. De fapt, aceste lu
crări se pot incheia în cîteva zile. 
Cerință cu atît mai presantă, cu cit 
și pe meleagurile doljene vremea este 
acum ploioasă și umedă. Iar produc
ția aflată încă pe cimp, multă sau 
puțină, trebuie pusă la adăpost în to
talitate în cel mai scurt timp. Dealt
fel, la direcția agricolă ni s-a spus 
că toate forțele sint concentrate la 
transportul producției de porumb din 
cimp, la livrarea și depozitarea co
respunzătoare a acesteia.

...Și spre lauda cooperatorilor și 
mecanizatorilor din consiliile agroin
dustriale Circea și Zănoaga, pe unde 
am trecut în ziua de 31 octombrie, 
pe o vreme cu ploaie măruntă și 
rece, oamenii au muncit fără răgaz 
la transportul producției din cîmp. 
Pe lîngă formațiile de tractoare cu 
remorci, in fiecare cooperativă agri

colă s-a alcătuit și un grup — for
mat din 4—8 tractoare — pentru in
tervenții. Ce fel de intervenții ? Ploi
le au desfundat drumurile de acces 
în cimp și fiecare remorcă trebuie să 
fie trasă de cite două-trei tractoare. 
„Cine nu s-a grăbit — ne spunea 
tovarășul Ion Dobrescu, directorul 
I.A.S. Sadova — face acum aceeași 
treabă cu un consum de. energie de 
10 ori mai mare. Noi am folosit din 
plin timpul bun și acum răsuflăm 
ușurați".

Iată însă, și asupra acestui. lucru 
vrem să insistăm cu deosebiră, că nu

în toate unitățile agricole doljene oa
menii au motive să răsufle ușurați 
că au încheiat lucrările. „Liniștea" 
din operativa direcției agricole este 
amăgitoare, nu corespunde cu situa
ția din teren.

...Sintem la C.A.P. Diosti. Discutăm 
cu președintele cooperativei. Gheor
ghe Tache :

— Unde sint concentrate astăzi for
țele ?

— La transportul porumbului (se 
apreciază la 400 tone producția aflată 
aici pe cimp — n.a.) lucrează 75 de 
oameni, 16 tractoare cu remorci și 8 
tractoare de intervenții. Mai avem 
75 de oameni la recoltarea porum
bului...

Părînd a fi în glumă, dar cu un 
zîmbet forțat, tovarășul Dumitru 
Toader, director adjunct al direcției 
agricole, îl întrerupe pe președintele 
cooperativei :

— Cred că greșești. Poate se culege 
porumbul ce a rămas după combine. 
Nu știi că și Ia televizor s-a dat că 
s-a încheiat recoltarea porumbului 
pe tot județul 7

— Noi mai avem de cules porum

bul de pe 50—60 hectare — insistă 
președintele cooperativei.

Tot pe „ultimele" hectare se recol
ta porumbul1 și la cooperativele agri
cole Zănoaga, Radomiru și Ciocă
nești. Iar pe întreg consiliul agroin
dustrial Zănoaga, „ultimele" hectare 
sînt cam 400—500 hectare cu porumb. 
Și aceasta intr-un singur consiliu 
agroindustrial. După cum aveam însă 
să aflăm la direcția agricolă jude- 

* țeană, pe întregul județ mai sînt de 
recoltat circa 10 000 hectare cu po
rumb, că a mai rămas „ceva" de se
mănat, de ordinul a cîtorva mii de 
hectare cu grîu, că se acreditează 
ideea că arăturile de toamnă nu se 
vor face pe întreaga suprafață la 
termenul stabilit.

Deci operativa direcției agricole 
escamotează realitatea. Nu^ ne-am 
propus să investigăm rațiunile pen
tru care cifrele raportate Ministeru
lui Agriculturii au fost rotunjite sub
stanțial. Este de datoria comitetului 
județean de partid și a Ministerului 
Agriculturii să facă lumină in opera
tiva direcției agricole. Vom insista 
însă asupra consecințelor pe care le 
generează practica dăunătoare de a 
denatura realitatea. Aceasta generea
ză în unități o’ stare de liniște ne
justificată, de tărăgănare a încheierii 
tuturor lucrărilor și, ceea ce este șl 
mai grav, împiedică stabilirea corectă 
a balanței producției de porumb. 
Este absolut obligatoriu ca în fiecare 
unitate agricolă balanța să se defi
nitiveze numai după ce ultima canti
tate de porumb aflată pe cîmp a fost 
cîntărită. De aceea, este necesară in
tervenția promptă a organelor jude
țene de partid și agricole pentru ți
nerea unei evidențe exacte a lucrări
lor și a producției obținute.

Aurel PAPADIUC
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Climatul de puternică angajare in muncă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii exprimă interesul 
profund și unanim față de marele eveniment din viața poporului nostru - Congresul al XII-lea al partidului

La o oră tirzie de seară 
(tipografii să nu se supere 
că le transmitem tirziu la 
cules aceste rinduri), Du
mitru Grumăzescu. cu ex
cavatorul lui. a ajuns la 
cota zero a canalului Dună
re — Marea Neagră, la km 
45, în zona Basarabi. E o 
mare izbindă.oe care, atin- 
gind-o. a dat un chiot de 
bucurie și și-â îmbrățișat 
soția. Da, soția, .pentru că 
și ea lucrează pe excavator, 
in același schimb — și cui 
oare ii poți mărturisi mai 
direct și mai deplin o bucu
rie atit. de mare decit to
varășei d<4 viață, care este, 
in cazul de față, și ccl. mai 
aprooiat tovarăș de muncă?

Igr victoria aceasta, fiind 
una . din miile obținute ih 
cei 20 țle ani de cind mută 
munții si dealurile din loc, 
mai intîi'la Bicaz. apoi la 
Porțile de Fier și. in sfirșit, 
aici. 'în inima Dobrogei. are 
totuși o semnificație apar
te : ea încununează împli
nirea angajamentului lor. 
al tuturor comuniștilor din 
cadrul Grupului de șantie
re Basarabi. care .au rapor
tat deia, pină in prezent. 
9 producție suplimentară 
,de 418 milioane lei la acti
vitatea de’ conătructii-mon- 
tăj. indicator care inglo- 

-c^>cază. între altele, și 14 
milioane mc excavați peste 
plan in cinstea celui, de-al 
XII-lea Congres al parti
dului.

Cifrele insă sint cifre, in 
timp ce el. Dumitru Gru
măzescu. împreună cu aju
torul lui, Florența Grumă
zescu. sint acum cu tălpile 
uriaștflui: lor excavator Pe 
pămint. ■ sau. mai bine zis 
sub. pămînt. pe o porțiune 
definitivă, a viitoarei albii 
a canalului.

— Te simți bine. în 
noaptea asta, tovarășe Gru
măzescu ?

— De parcă as pluti de 
acum cu vaporul pe canal,

cu toate că oină atunci mai 
avem incă destul. Dar asa 
e firea mea. sau asa sintem 
noi. constructorii, ne trăim 
.satisfacțiile înainte și. ca să 
nu ne facem de ris. să pă
rem in ochii lumii niște 
simpli visători, ne străduim 
să le acoperim cu fapte. 
Uite, acum, afară e frig si

fratele meu. cu vreo zece 
ani in urmă, pe Constantin, 
care lucrează cu mine ne 
același excavator. în schim
bul I. Meseria pe care a 
indrăgit-o. si soția mea si 
de care s-a ..molipsit" si 
cumnatul meu. Ion Cojoc, 
care lucrează în alt sector 
al canalului, la Agigea, și

lor pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială a tării, 
după tehnica pe care a 
folosit-o în fiecare etapă, 
după gradul de calificare 
și conștiință al muncitori
lor. al constructorilor. 
Toate, dar absolut toate, 
și mai ales — sublinia el 
— conștiința oamenilor,

și 
am 
de

JJ Eu nu sînt membru de partid, dar aici,
în atelierul nostru, toți muncim

Marile bucurii
se anunță simplu.

emoționant
ASEARĂ, TÎRZIU, LA KM 45 DE PE

CANALUL DUNĂRE - MAREA NEAGRĂ

bate crivățul ca-n timpul 
iernii, iar apele tisnesc din 
pămint. pentru că am intrat 
cu cupa sub linia lor. dar 
excavatorul merge, auto
basculantele strivesc mo
cirla sub roti si vin la În
cărcat ca pe bandă rulantă, 
dar credeți cumva că e mai 
greu decit astă-vară. pe ar
șiță si dogoare, cind în
treaga albie a canalului 

un nor de 
că au 
Nu. ni- 
cind iti 
Iar mie

albie
era acoperită d: 
praf incit credeai 
luat foc dealurile? 
mic nu e greu 
place ceea ce faci.
imi place meseria asta in 
care l-am calificat și pe

pe ‘ care au mai învătat-o 
de *la mine încă vreo 25 de 
inși, care muncesc in ma
joritate tot aici, pe șantie
rele dintre Dunăre si Mare.

Dumitru Grumăzescu tine 
să ne spună simplu și mo
dest că este unul dintre 
milioanele de oameni din 
această tară care a invătat 
istoria contemporană 
partidului și a tării 
șantierele construcției
cialiste și a învățat să dis
tingă caracteristicile 
pelor dintre 
partidului după 
muncii, după 
obiectivelor, după

a 
pe 

so-

eta-
Congresele 

ritmurile 
importanta 

folosul

responsabilitatea lor au 
crescut mereu, de la o eta
pă la alta, cu intensitatea 

. imprimată de Congresele 
partidului și potrivit exi
gențelor puse de ele, în fața 
poporului nostru. Toate a- 
cestea le rememorează co- „ 
munistul Dumitru Grumâ-W 
zescu acum, după al cine 
șt.țe citelea chiot de bucu
rie care anunță simplu și 
emoționant o victorie a lui, 
a miilor de constructori de 
pe. unul din marile 'obiec
tive ale acestor ani, victo
rie obținută in cinstea. 
Congresului al XII-lea al 
partidului.

— Ce e greu și ce e fru
mos în meseria de excava- 
torist-constructor ?

— Sint grele plecările 
dintr-un loc. Visam Bica- 
zul cind îl, construiam 
după ce l-am isprăvit 
plecat. Omul se leagă
locurile unde trăiește și de 
lucrurile pe care le face. 
Dar 'imediat a venit fru
musețea începutului de la 
Porțile de Fier. Alte visuri, 
altă muncă, alt legămint. 
Cunoașteți cît de frumoasă 
e acum Orșova în care am 
locuit, atîția ani și cît de 
monumental e barajul de 
pe Dunăre. Dar din nou a 
trebuit să plecăm și am fost 

' primul care am înfipt cupa 
excavatorului pe canal, în 
1975. Imediat însă au venit 
după mine și cei cu care 
luțrasem pe celelalte șan
tiere și împreună, in sea
ra asta, cind am atins linia 
definitivă a canalului în 
acest sector avem senzația 
că ne și plimbăm cu vapo
rul. în mod sigur insă, așa 
cum se prevede în Directi
vele Congresului.. în cinci
nalul viitor ne vom plim
ba. Pentru că noi lucrăm 
la împlinirea acestor pre; 
vederi. Și nici nu voi mai 
pleca de aici pentru că mai 
avem multe de construit pe 
meleagurile astea, după,cum 
se prevede : porturile de 
la Mangalia și Midia, apoi 
am dpi copii fare acum 
sint la școală, un băiat in 
clasa a treia și o fetită 
într-a-ntîia, amindoi nu
mai cu note de 9 și 10. și 
trebuie să ne ocupăm de 
ei, să devină oameni care 
să ■ continue și Să desăvâr
șească ceea ce am inceput 
noi. Avem atîtea de făcut 
că ne-ar trebui fiecăruia 
cite două-trei vieți și tot 
n-am isprăvi și am mai 
vrea s-o luăm de la capăt.

George MIHĂESCU

în spirit comunist, trăim
emoții zilele

Animație deosebită în sediul comi
tetului de partid. Este reflexul firesc 
al atmosferei de muncă din secțiile 
întreprinderii „23 August" din Satu 
Mare. . loan Vezentan, secretarul co
mitetului de partid, abia venit din 
secțiile întreprinderii, este acaparat, 
pur și simplu, de treburi. Cercetează 
macheta unei foi volante, o ediție spe
cială închinată întimpinării Congre
sului al XII-lea. Dar este întrerupt 
mereu de telefoane. în aceste zile, 
in aceste ore, idei, inițiative, rezul
tate se ivesc'mereu și mereu. Aici, 
la comitetul de partid, se adună 
toate. O consultație, o părere, o in
formație, o soluție pentru o pro
blemă...

Veneam din secția de prese în care 
mai fusesem. în ultimele zile, de 
citeva ori. Constatasem acum ultimul 
stadiu al unei inițiative a comuniști
lor îmbrățișată de toți muncitorii din 
secție. O inițiativă, o acțiune în în- 
tîmpinarea Congresului : toate utila
jele secției — reparate, revizuite, în
treținute ireproșabil, fiind astfel eli
minate locurile înguste din procesul 
de producție- al secției.

— Fiecare lăcătuș-reglor — îmi 
spusese secretarul organizației de 
partid — a luat in primire cite o 
presă ori o altă mașină și a’revizuit-o 
piesă cu piesă, a făcut-o să funcțio
neze ca nouă și dacă acum in secția 
noastră miroase a vopsea proaspătă 
e pentru că tocmai se încheie opera
ția de vopsire. Vom termina cu totul 
pină sîmbătă, 3 noiembrie. De ce au 
făcut oamenii noștri acest lucru ? 
Simplu : randamentul mașinilor bine 
întreținute crește mult. Și, in
tr-adevăr, în secție funcționează toate 
mașinile, la 
O însuflețire 
oameni...

întreaga lor capacitate, 
specială domnește intre

premergătoare
cu aceleași 
Congresului"

Trei imagini, aceeași semnificație: CU FRUNTEA SUS ÎN ÎNTlMPINAREA MARELUI FORUM AL

Pe biroul tovarășului Vezentan se 
află încă macheta foii volante. Cu 
litere mari : „în cinstea Congresului 
al XII-lea al partidului, comuniștii, 
întregul colectiv al întreprinderii 

■ noastre și-au asumat angajamentul 
revoluționar de a munci și a trăi in 
chip comunist". Un angajament care, 
cum am văzut, a și început să. de
vină fapt concret de viață. Un argu
ment în plus, cules o oră mai tîrziu, 
din activitatea altor secții : emailaj, 
montaj. De pe banda acestor două 
secții a ieșit de curînd mașina de 
gătit cu numărul 6 800 000. Potrivit 
planificărilor nu acum era momen
tul încheierii acestei cifre rotunde 
in producția uzinei. Ci mult mai tir- 

•ziu. Totuși, apropierea Congresuiui 
a adus în activitatea sutelor și sute
lor de muncitori, români și maghiari, 
înfrățiți in muncă, un suflu, o vigoa
re nouă. S-au găsit idei noi de or
ganizare, de valorificare a tuturor 

. resurselor. Și iată că, la acest sorti
ment, întreprinderea se prezintă 
acum cu planul pe patru ani ai cin
cinalului indeplinit. Și cu perspectiva 
de a livra suplimentar, pină 
șitul anului, o producție in 
de 150 milioane lei.

Mai scrie acolo, în manșeta 
lante : ..Prin exemplul viu al fapte
lor noastre..." Concret: in atelierulde 
proiectare, acolo unde se concep tot 
mai modernele produse ale întreprin
derii. La planșeta lui, proiectantul 
Turi Istvan muncește concentrat, cu 
atenție și totuși cu gesturi grăbite. 
Lucrează la un nou set de S.D.V.-uri 
de mare complexitate. L-am între
rupt o clipă, rugindu-1 să-mi vor
bească despre activitatea comuniști
lor din atelier. Mi-a răspuns deschis:

— Eu personal nu sint membru de 
partid, dar că aici, in atelier, se mun

la sfir- 
valoare

foii vo-

cește în spirit comunist, asta pot să 
vă spun. Mă refer la toți, membri și 
nemembri de partid. Pentru că, o să 
fiți de acord cu mine, Congresul 
acesta este Congresul tuturor celor 
care muncesc și trăiesc în România. 
Tot ce va aduce el nou pentru vii
torul patriei noastre este spre mai 
binele tuturor. Dar poate că vreți să 
.știți mai exact ce facem acum: Iată, 
am luat inițiativa de a scurta ciclul 
de proiectare și lansare a noilor pro
duse in fabricație, de la opt la șase 
luni. Treabă foarte grea, dar posibi
lă. Posibilă atunci cinci se concen
trează voința și efortul tuturor. Eu 
personal am conceput acum citeva 
stanțe mai complexe cu care se uct 
executa simultan mai multe operații. 
Scurtează timpul. și efortul în pro
cesul de fabricație.

Proiectantul, nemembru de partid, 
dar cu o adincă și curată simțire co
munistă, trăind cu aceeași emoție 
zilele premergătoare Congresului, 
eveniment crucial in viața întregului 
popor, muncind cu mai multă stăru
ință. este exponentul unei stări de 
spirit, a unei atmosfere generale ce 
domină acum întregul colectiv al 
acestei mari întreprinderi. Atmosfe
ră de emulație creatoare în întîmpi- 
narea marelui forum al comuniștilor, 
al întregii națiuni. •

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii”

COMUNIȘTILOR

Argumentele 
răspunderii 
muncitorești

Instantaneu la Fabrica de elemen
te pentru automatizări (F.E.A.). Pu
nerea in funcțiune, reglajele finale 
la echipamentele de comandă nu
merică a mașinilor-unelte NUME
ROM 331 și NUMEROM 3.35 — 
sarcină de cea mai mare răspun
dere — revine unuia din cele mai 
tinere colective de muncitori și 
ingineri din întreprindere : echipa 
condusă de ing. Dan Vasile. Echipă 
formată din 7 muncitori și 16 ingi
neri — toți stagiari. O mină de oa
meni a căror putere de muncă și 
creativitate, dăruire și responsabili
tate se exprimă in rezultatele deo
sebite obținute in cinstea apropia
tului Congres al partidului.

— In cursul acestei luni vom li
vra beneficiarilor 9 echipamente 
NUMEROM. Dintre acestea, 4 vor 
fi gata pe 3 noiembrie. Deci, cu 27 
de zile mai devreme — ne-a spus 
ing. Dan Vasile.

De reținut că pină acum, intr-o 
lună, se executau reglaje finale la 
maximum 4 echipamente. Cum a 
fost posibil un asemenea rezultat, 
cu care Pe drept cuvint se mân
drește colectivul — ne-a explicat 
muncitorul Iordan Tănase (in 
prim-planul fotografiei alăturate), 
despre care se spune că „știe carte 
cit un inginer" :

— Verificarea „plăcilor panou" 
dura, pină de curind. circa 72 de 
ore. Astăzi, cu ajutorul dispoziti
vului dc verificat conceput de co
legul men Sorin Stoicescu. student 
la seral la Institutul politehnic, 
această operație se face in numai 
15 minute. Totodată, prin perfec
ționarea organizării muncii în echi
pă s-a realizat o‘ reducere a timpu

CONSTRUCTORII DE CASE: „în 16 ani n-am fost niciodată în urmă, cum o să fim tocmai acum!"

In imagine — cel mai impunător 
bloc de locuințe din Capitală — 
situat Iii intersecția bulevardului 
Armata Poporului cu str. Lujerului 
— realizare a colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri dc la 
Grupul 7 șantiere din cadrul

electroniștii: „Perfecționăm tehnica 
de vîrf sarcină înscrisă în documentele 

Congresului"

lui de punere in funcțiune — de 
la două săptămâni, la o singură 
săptămână.

Este unul din numeroasele exem

C.C.M.B. Proiectant : Institutul 
„Proiect- București. 17 niveluri. 65 
metri înălțime, 500 de apartamente 
cu 2. 3 și 4 camere, 10 unități
comerciale și de servicii. La ora 
actuală se execută finisajele la 
ultimele 120 de apartamente. 

ple care demonstrează spiritul de 
exigentă și aulodepășire caracteris
tic atmosferei de lucru din preaj
ma Congresului partidului.

— In cinstea mărețului eveni
ment al acestui an. Congresul al 
XII-lea al partidului — ne spune 
comunistul Constantin Badea, șeful 
echipei de zidari, care executa fi
nisajele — rie-am angajat să pre
dăm locatarilor la cheie toate a-

— Pe cind eram muncitor la fa
brica „7 Noiembrie" din Beiuș — ne 
spunea studentul Gh. Frenț Lung — 
colegii imi spuneau că la facultate 
o să stau in bancă, cu creionul in 
mină. N-a fost așa. Pentru că, as
tăzi, a fi student înseamnă nu nu
mai ora de curs și studiu in biblio
tecă. Înseamnă practică productivă, 
cercetare științifică, proiectare, pre
gătire cu adevărat tehnică și ingi
nerească complexă, multidiscipli- 
nară, la nivelul' tehnicii de virf 
așa cum se subliniază in documen
tele Congresului al XII-lea,

Imaginea din fotografia alăturată, 
pe care am surprins-o ieri in labo
ratorul de material rulant al Facul
tății dc transporturi din Institutul 
politehnic din București — tinde tin 
grup de studănți din anul V defini
tivau ultima lor temă de cercetare : 
„Sistem de frînare reostatică pen
tru locomotive diesel-electrice de 
mare putere" ilustrează grăitor 
cele ce ne-a declarat interlocutorul 
nostru.

Despre succesele cu care cei 
55 000 de studenți din Capitală se 
prezintă în fata forumului comu
niștilor ne-a vorbit tovarășul Ion 
Stoica, președintele C.U.A.S.C. din 
Centrul universitar București: „In 
oricare din facultățile din ca
drul celor 11 instituții de învăță
mânt superior din Capitală ați fi 
putut consemna rezultate la fel de. 
bune cu care studenții bucureșteni 
întînpină Congresul al XII-lea ăl 
partidului. Iată numai citeva dintre 
ele. Peste S0 la sută dintre studenți 
au absolvit anul universitar 1978— 
1979 cu calificative bune și foarte 
bune. Pină la 23 August am realizat 

pattamenteie. Deci, cu o lună înain
te de termenul planificat. Acesta 
este modul concret in care colec
tivul nostru intelege să răspundă 
chemării partidului printr-o mun
că mai bună, mai eficientă, pen
tru o nouă calitate.

studenții : „Cum întîmpinăm 
Congresul? Pregătindu-ne ca mîine 

să îndeplinim cu competență 
hotărîrile ce le va adopta"

integral planul de muncă patriotică 
finanțată — cercetare științifică, co
lectare de materiale, acțiuni edili
tar-gospodărești și lucrări in agri

Că iși vor respecta angajamen
tul nu este nici o îndoiala. In cei 
16 ani dc cind lucrează împreună, 
zidarii din echipa lui „nea Badea" 
n-au fost niciodată restanfieri. Și 
numai in ultimii 10 ani, cu miinile 

cultură — urmând ca in iinstea 
Congresului al XII-lea să executăm, 
in plus alte lucrări în valoare de 
un milion lei".

lor au ridicat blocuri cu veste 
10 000 de apartamente in multe din 
noile cartiere ale Capitalei.

Florin CIOBÂNESCU
Foto : S. CRISTIAN

Climat de impresionantă angajare, 
a întregului colectiv, cu toate forțele 
sale, pe toată întinderea marii între
prinderi de autocamioane din Bra
șov. Străbătînd ieri spațiul de mun
că al citorva secții, am cunoscut pe 
Îndelete bogata inflorescență a fap
telor, a faptelor-argument. Am ales, 
pentru a le relata aici, trei aseme
nea argumente ale forței pe care o 
reprezintă in munca acestui colectiv 
gindul închinat partidului.

Argumentul. 1. Secția motor, diesel. 
Inginerul loan Anghel. șeful secției, 
și Costică Ojog. secretarul comite
tului de partid pe secție. ■ spun că 
luna octombrie a fost pentru colec
tivul de muncă de aici o lună de 
virf în care s-au realizat cu 358 de 
motoare diesel mai mult decit me
dia primelor 9 luni ale anului. „Aha 
vrut să întâmpinăm Congresul cu în
deplinirea unei indicații a conducerii 
partidului, și anume aceea de a ne 
crea de pe acum condițiile pentru 
realizarea sarcinilor anului 1980 și a 
cincinalului 1981—1985. Adică să mă
rim producția dc la 40 000 la 60 000 
de motoare diesel pe an".

A fost necesar un efort considera
bil. Mai intii pentru reorganizarea 
unor linii și fluxuri de fabricație 
care a însemnat demontarea, de
plasarea. ■ montașea si conectarea 
la rețelele utilitare ale secției a sute 
dc mașini. Intr-un timp extrem de 
scurt și... din mers. Au, pus umărul 
și au muncit. toți, cu o rară dăruire.

Iată totuși cîțiva care s-au distins. 
Comuniștii Nicolae Trimbițaș. Kurt 
Steinnetz. Dumitru Nenciu. Costică 
Badiu, Marcel Nlculescu, Grigore 
tearbu. Gheorghe Curta. Ștefan Per- 
cec. Ion Scoarță., Dumitru Boieriți, 
Marin Constantin. Și. in egală mă
sură. nemembrii dc partid Bitoi Teo
dor. Gheorghe Andone și alții.

Argumentul 2. Turnătoria de otel. 
Un alt fapt de muncă. S-a pe
trecut in ultimele zile : reparația 
capitală a liniei automate de forma- 
re-turnare a grinzii punții din spate 
pentru autocamioanele ROMAN.

Inginer Marin Găluț. șeful secției 
mecano-energetice : „Repararea a- 
cestei linii a constituit un greu exa
men pentru personalul de întreținere 
al uzinei. Linia e de o’complexitate 
foarte ridicată și era acum supusă 
pentru prima dată unei asemenea re
parații. Trebuia făcută in 80 de zile. 
Ne-am stabilit ca termen 40 de zile..."

loan Lazăr, secretarul comitetului 
de partid pe secție : „La numai 20 <}e 
zile din momentul opririi' liniei, noi 
am reușit s-o pornim din nou. Cum 
am reușit acest record ? A acționat 
ceva obișnuit la noi : dăruirea totală 
in muncă. Blajovici Carol. Traian 
Vlad și Dumitru Gavriloaia sau loan 
Valesch, unul din cei mai vechi mem
bri de partid din secție, omul care 
se găsește totdeauna acolo unde este 
mai greu, apoi Gerhard Ekel. loan 
Olteanu, inginerul Marin Gălut — 
iată comuniști care și-au legat nu
mele de această performantă. Dar au 
acționat la fel și sindicaliștii, uteciș- 
tii. toți".

Al treilea argument aparține sec
ției agregate si constă in realizarea 
unei linii automate pentru prelucra
rea bielei. Inginer Mihai Baltag, șe
ful secției : ...Linia are o complectate 
și o tehnicitate care-i permite o pro
ducție echivalentă cu cea realizată de 
30 de mașini universale. A fost reali
zată de către colectivul secției. Se 
■pot cita multe nume. Dar. in fapt, 
este un succes al tuturor. Pentru că 
am văzut, in aceste zile premergă
toare Congresului, o acțiune puter
nică. unită, cuprinzindu-i pe toti cei 
de aici".

Nicolae MOC.ANU 
corespondentul „Scintair
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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)
Pe baza normelor stabilite de 

plenară, la congres vor participa 
2 «50 delegați.

Cel de-al II-lea Congres al Fron
tului Unității Socialiste va avea ur
mătoarea ordine de zi :

1. Raportul cu privire ia „Rolul 
și sarcinile ce revin Frontului Uni
tății Socialiste și organizațiilor sale 
componente în realizarea hotărîrilor 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
a Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism".

2. Programul de măsuri pentru or
ganizarea și desfășurarea alegerilor 
generale de deputați in Marea Adu
nare Națională și în consiliile popu
lare.

3. Proiectul Manifestului Frontului 
Unității Socialiste pentru campania 
electorală in alegerile generale de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare.

4. Unele modificări ale Statutului 
Frontului Unității Socialiste.

5. -Alegerea președintelui Frontu
lui Unității Socialiste.

6. Alegerea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Participanții și-au exprimat depli
nul acord fată de propunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind

creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste in viata social-politică a 
tării și îmbunătățirea organizării sale, 
apreciind că ele relevă preocuparea 
permanentă a secretarului general al 
partidului pentru dezvoltarea con
tinuă a democrației noastre socialis
te, pentru crearea unor structuri po- 
litico-organizatorice noi. de natură să 
impulsioneze și să asjgure partici
parea plenară a tuturbr cetățenilor 
tării, fără deosebire de naționalitate, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la conducerea 
societății, la măreața operă de edifi
care a socialismului și comunismului 
în România.

în legătură cu aceste propuneri, 
plenara a adoptat o hotărire care se 
dă publicității.

Pe marginea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi au luat cuvintul 
tovarășii : Petre Dănică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Timiș. Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S.. Gheorghe Dîr- 
le, maistru, președintele comitetului 
de sindicat Ia Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Elisabeta Moszoryalc, 
muncitoare Ia Fabrica de încălțăminte 
Oradea, Anton Nica, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Vinători. din județul Vrancea. Geor
ge Macovescu, președintele Uniunii

scriitorilor, Domokoș Geza, membru 
al Biroului Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
Ana Mureșan. președinta Consiliului 
National al Femeilor, Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor. Pan- 
telimon Gavănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. Eduard Eisenburger. 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
Iosif Tripșa, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință si Teh
nologie, Petre Brâncuși, președintele 
Uniunii compozitorilor și muzicolo
gilor, An/cuța Manolache, tehnician 
Ia întreprinderea „Electroputere" 
Craiova. Vasile Crăciun, președintele 
Consiliului comunal Crinnoia al 
F.U.S., județul Olt, general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale, secre
tar al Consiliului Politic Superior al 
Armatei.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. in semn de inaltă prețuire 
fată de întreaga activitate pe care o 
desfășoară in fruntea partidului și 
statului, a Frontului Unității Socia
liste. participanții-la plenară au adop
tat textul unei scrisori adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului 
Unității Socialiste.

REZOLUȚIA
Plenarei Consiliului Național

al Frontului Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)
fundament teoretic și practic poartă 
amprenta gindirii sale științifice vii, 
a spiritului partinic și cutezanței re
voluționare proprii personalității sale 
remarcabile. Slujind cu credință și 
devotament cauza libertății și feri
cirii patriei și poporului, cărora le-a 
dedicat întreaga sa viață, dovedind 
înalte calități de militant revoluțio- 
aar, de inllăcărat patriot și eminent 
im de stat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU șl-a dobindit dragostea 
și stima tuturor cetățenilor, mindri 
și fericiți că au in fruntea partidului 
și a statului up asemenea mare 
conducător.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste constată 
cu satisfacție și mindric patriotică 
prezența in proiectele de documente 
dezbătute a puternicului suflu înnoi
tor imprimat tuturor sferelor activi
tății economice și sociale de secre
tarul general al partidului, care a 
făcut ca perioada de Ia cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. și pînă 
astăzi să fie cea mai fertilă in reali
zări din cite a cunoscut istoria eroi
cului nostru popor, ca prestigiul 
României socialiste pe toate meri
dianele globului pămintesc să crească 
neîncetat.

Plenara Consiliului Național Iși 
exprimă aprobarea deplină pentru 
Proiectul Directivelor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1981—1985 și orien
tările de perspectivă pină în 1990, 
care prin prevederile sale va asigura 
dezvoltarea armonioasă a întregii so
cietăți, creșterea in ritm înalt a eco
nomici naționale, înflorirea puterni
că a științei, invățămîntului și cul
turii, adîncirea în continuare a de
mocrației socialiste, perfecționarea 
tuturor raporturilor sociale, a condu- 
cerii pe baze științifice a intregii 
societăți.

Plenara se angajează, in numele 
organizațiilor componente, să depună 
toate eforturile pentru ca întregul 
popor să participe cu toată energia 
și competența, cu entuziasmul său 
revoluționar la realizarea acestor 
prevederi, la afirmarea cu nutere 
a revoluției tehnico-științifice in ve
derea trecerii la o nouă calitate in 
toate domeniile, la ridicarea in con
tinuare a gradului de bunăstare ma
terială și spirituală a celor ce mun
cesc, la întărirea independenței și 
suveranității patriei socialiste.

Organizațiile care compun Frontul 
Unității Socialiste iși exprimă ade
ziunea față de proiectele programe- 
lor-directivă de cercetare și dezvol
tare în domeniile științei, tehnologiei 
și energiei, apreciind că prin apli

carea prevederilor acestora știința și 
tehnica iși vor realiza la cel mai înalt 
grad rolul de acceleratori ai progre
sului economic și social, iar stabilirea 
și înfăptuirea cu precizie a liniilor 
directoare ale politicii energetice a 
partidului vor asigura gospodărirea 
cu maximă eficiență a resurselor na
ționale și dezvoltarea potențialului 
energetic al țării, urmind ca in vii
torul deceniu România să devină in
dependentă și din acest punct de 
vedere.

Plenara exprimă acordul său deplin 
cu prevederile tlin Programul-direc- 
tivă de creștere a nivelului de trai și 
de ridicare continuă a calității vieții, 
văzind în aceasta înalta răspundere 
pe care o manifestă Partidul Comu
nist Român, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
asigurarea bunăstării materiale și Spi
rituale a poporului, sporirea gradului 
de civilizație și realizarea unei vieți 
fericite tuturor celor ce muncesc. 
Plenara exprimă hotărîrea tuturor 
organizațiilor componente de a face 
totul pentru a înfăptui neabătut pro
gramul de dezvoltare a economiei 
naționale — chezășie sigură a ridică
rii in continuare a nivelului de viață 
al întregului popor.

Relevînd importanța deosebită pe 
care o au unirea tuturor forțelor 
politice și sociale ale națiunii noas
tre, mobilizarea tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționalita
te. la înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de partid, plenara subliniază necesi
tatea îmbunătățirii continue a activi
tății consiliilor Frontului Unității So
cialiste pentru a coordona în mai bune 
condiții activitatea organizațiilor com
ponente. in scopul creșterii participă
rii lor la antrenarea cit mat activă a 
membrilor societății în viata politică 
și social-economică, la înfăptuirea 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului, a ma
rilor obiective ce decurg din Pro
gramul Partidului Comunist Român.

Plenara hotărăște ca activitatea, po
litică și organizatorică a Frontului 
Unității Socialiste să fie orientată in 
măsură si mai accentuată spre reali
zarea obiectivelor planului de dezvol
tare economico-socială a patriei, per
fecționarea raporturilor sociale și a 
conducerii vieții obștești, dezvoltarea 
si adîncirea continuă a democrației 
socialiste, educarea tuturor cetățeni
lor în spiritul ideologiei revoluționare 
a partidului, al principiilor eticii și 
echității socialisle.

Participanții la lucrările plenarei 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste exprimă și cu acest 
prilej atașamentul profund la pofitica 
externă a partidului și statului. înal
ta apreciere și deosebita considerație

față de activitatea neobosită a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru elaborarea 
și promovarea acestei politici, care 
corespunde întru totul intereselor na
ționale ale poporului român și, in ace
iași timp, servește cauzei generale a 
socialismului și păcii, libertății și pro
gresului tuturor națiunilor. Plenara 
consideră că, prin înfăptuirea în con
tinuare a politicii externe a partidu
lui. România iși va aduce o contri
buție sporită la dezvoltarea colaboră
rii și întărirea unității țărilor socia
liste. a țărilor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, la dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, la solutionarea pe 
căle politică a diferendelor dintre 
Stațe și nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu folosirea forței, la în
tărirea securității in Europa și în 
lume, la făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale, în care 
să domnească rațiunea, relațiile de 
deplină egalitate, respect reciproc, 
independenta si suveranitatea, încre
derea și colaborarea multilaterală, 
pentru ca fiecare popor să-și hotă
rască singur destinele. în lupta pen
tru pace si înflorirea întregii umani
tăți.

Consiliul National al Frontului 
Unității Socialiste, dînd glas dorinței 
fierbinți exprimate de toate organi
zațiile componente, de toți cetățenii 
țării, se pronunță într-o însuflețită 
unanimitate pentru realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU la 
Congresul al XII-lea în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Participanții la 
plenară iși exprimă convingerea că 
realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU ca secretar general al 
Partidului Comunist Român consti
tuie chezășia amplificării succeselor 
de pînă acum, a înfăptuirii nobilelor 
idealuri ale socialismului și comu
nismului, spre binele și fericirea 
întregii noastre națiuni socialiste.

Consiliul Național, toate organiza
țiile componente ale Frontului Uni
tății Socialiste se angajează să ac
ționeze cu cea mai mare hotărire 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
poporului în vederea realizării hotă- 
ririlor ce vor fi adoptate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român și iși exprimă convin
gerea că toți cetățenii României 
socialiste, fără deosebire de naționa
litate, in strînsâ unitate, iși vor 
consacra puterea lor do muncă și de 
creație in scopul înfăptuirii mărețe
lor obiective ale politicii Partidului 
Comunist Român, asigurind înain
tarea impetuoasă a patriei pe drumul 
prosperității și bunăstării, al civili
zației socialiste și comuniste.

HOTĂRlR
Plenarei Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)
lor acestora, precum și începerea 
primirii de membri individuali se vor 
desfășura in perioada organizării 
adunărilor generale și a conferințe
lor locale ale Frontului Unității So
cialiste, premergătoare Congresului 
al II-lea al Frontului Unității So
cialiste ;

2. Cu prilejul organizării adunări
lor generale, a conferințelor locale 
și a Congresului Frontului Unității 
Socialiste vor fi aduse îmbunătățiri 
in organizarea și conducerea aces
tora, conform prevederilor cuprinse 
in propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ;

X Consiliul Național, consiliile lo
cale ale Frontului Unității Socia
liste, organizațiile componente, sub

conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, vor desfășura o larga acti
vitate de explicare și popularizare 
in rindul cetățenilor a importanței 
acestei acțiuni in viața politică a 
țării și vor asigura înfăptuirea inte
grală a tuturor indicațiilor privind 
îmbunătățirea de ansamblu a activi
tății Frontului Unității Socialiste, așa 
cum se menționează in propunerile 
secretarului general ai Partidului 
Comunist Român,

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste iși exprimă bucu
ria și deplina satisfacție pentru fap
tul că și în viitor președintele Fron
tului Unității Socialiste va fi secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; îndeplinirea a- 
cestei înalte funcții de către condu
cătorul partidului nostru dă expre

sie rolului de forță politică conducă
toare pe care Partidul Comunist 
Român și l-a dobindit în viața socie
tății românești și asigură unirea tot 
mai puternică a întregului popor in 
jurul partidului, în opera istorică de 
făurire a noii orînduiri sociale în 
România.

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste asigură conducerea 
Partidului Comunist Român, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
va acționa ferm pentru crearea nou
lui cadru organizatoric de participare 
a milioanelor de , cetățeni ai patriei 
Ia înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și stalului, a mă
rețelor obiective privind edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintarea țării spre co
munism.

cinema
• 39 de trepte : PALATUL SPOR
TURILOR $1 CULTURII — 17,30.
• Doctorul Bethune : SCALA — 
15; 17.30: 20.
• Găină sad vultur : CAPITOL 
— 15,30; 17,45; 20.
• Mi-e teamă : LUCEAFĂRUL — 
14; 16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 14; 
16,45; 19.30, FAVORIT — 8,45: 11.30: 
14,15; 17; 19,45.
• Pledone africanul : FEROVIAR
~ 9; 11,45; 14.30: 17,15; 20. MELO
DIA — 9; 11,45; 14,15; 17: 19.45,

GLORIA — 9: 11,30: 14,15: 17; 19.30.
• întilnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45; 19,30.
• Teatrul cel Mare : CINEMA 
studio — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
• Ora zero : VICTORIA — 15; 
17.30; 20, VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45: 18: 20.
• Deducțiile colonelului Zorin : 
FESTIVAL — 15.30; 17,45: 20.
• Luca cel sărac : CENTRAL — 
15; 17,15: 19,30.
• Expresul de Buftea ; TIMPURI 
NOI — 15: 17,15; 19.30.
• Program de desene animate — 
9,15: 10,30: 11,45: 13; 14.15. Acolo 
unde nu zboară pescărușii — 16; 
18: 20 : DOINA.

• închidem apartament eu copil: 
8UZEȘTI — 15.30: 17,45 : 20.
• Cineva ca tine : EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13.30: 15,45: 18 ; 20,15. 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Eu, tu și Ovidiu : DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45: 18 î 20.
• Adio, dar rămin cu tine : GR1- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20,15, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Mihail, cline de circ : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20. FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, PACEA — 16; 
18; 20.
• Omul-păianjen : ARTA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. BUCEGI

Proiectul Programului-directivă 
de creștere a nivelului de trai *  
O etapă importantă în rezolvarea 
generală a problemei locuințelor

Programul-directivă de creștere a 
nivelului de trai și ridicare continuă 
a calității vieții, care va fi supus 
dezbaterii Congresului al XII-lea al 
partidului, prevede construirea, in 
cincinalul următor, a unui număr de 
1 10p 000 de apartamente din fondu
rile statului și cu sprijinul statului 
in credite și execuție, precum și 
100 000 de locuințe de către populație. 
Nu este greu de înțeles că efec
tul pe plan social ai acestor pre
vederi înseamnă îmbunătățirea in 
mod substanțial a nivelului de 
satisfacere al cererilor de locuin
țe in toate județele. Acest lucru se 
va realiza atit printr-o mai bună re
partizare pe teritoriul tării a con
strucțiilor de locuințe — repartizare 
ce va asigura o pondere mai mare 
de locuințe in centrele muncitorești, 
în județele si localitățile care cunosc 
o dezvoltare economico-socială mai 
accelerată — cit și prin creșterea 
nivelului calitativ și funcțional al 
apartamentelor. In acest fel, în 
anul 1985 se va ajunge la un 
nivel de asigurare cu locuințe de 985 
de apartamente la 1 000 de familii, 
ceea ce va situa România, din acest 
punct de vedere, în rîndul țărilor 
dezvoltate. Semnificativ este și fap
tul câ, datorită politicii consecvente 
a partidului nostru de dezvoltare in 
ritmuri dintre cele, mai accelerate a 
construcției de locuințe, fondul loca
tiv al tării va cuprinde, la sfîrșitul 
anului 1985, numai G la sută din lo
cuințele construite înainte de 23 Au
gust 1914 — ceea ce înseamnă, prac
tic, înnoirea aproape integrală a a- 
cestuia in anii socialismului.

în concordantă eu grija partidului 
nostru pentru dezvoltarea familiei,

structura locuințelor ce se vor con
strui in cincinalul viitor va cunoaș
te îmbunătățiri considerabile. In 
perioada 1981—1985 se va construi 
un număr mai mare de apartamente 
cu cite 3, 4 și 5 camere, cu o supra
față locuibilă mai funcțională, crein-' 
du-se condiții mai bune de viată fa
miliilor cu mai muiți copii. Ca ur
mare. prin accentuarea ponderii a- 
partamentelor cu un număr sporit de 
camere, suprafața locuibilă medie pe 
o persoană va crește în mediul ur
ban, in 1985, la 10,6 mp, iar numă
rul ''persoanelor ce revine la o ca
meră va .scădea de la 1.41 la 1.29.

în spiritul indicațiilor date de con
ducerea partidului, de a realiza în 
orașele noastre un mediu de locuit 
cit mai familial, mai intim, ponderea 
construcțiilor ce vor fi înălțate in 
anii viitori o vor cohstitui blocurile 
cu regim de înălțime de pînă la 4 
etaje. In municipii și orașe, locuin
țele cu regim de înălțime dc pină 
ia 4 etaje vor constitui circa 85 la 
sută din totalul apartamentelor, iar 
în viitoarele centre urbane, circa 70 
la sutâ din blocuri vor avea cite 2 
și 3 etaje.

înfăptuirea acestui amplu program 
al construcțiilor de locuințe angajea
ză participarea mai eficientă atît a 
constructorilor, cît și a unităților pro
ducătoare de utilaje și materiale de 
construcții. Așa cum a indicat con
ducerea partidului, va trebui să asi
gurăm o asemenea creștere a gradu
lui de industrializare, incit sâ se re
alizeze. pe ansamblu, un indice de 
prefabricare de 80—85 la sută, de 
mecanizare pentru lucrările grele de 
87—92 la sută, iar pentru lucrările de

finisaj, acest indice va trebui să a- 
jungâ la peste 75 la sutâ. Pe această 
cale, productivitatea muncii in con
strucții va crește eu peste 30 la sută, 
ceea ce va permite acoperirea defi
citului actual de forță de muncă din 
multe județe.

în calitate de coordonatoare ale 
programelor de realizare a locuințe
lor din fiecare județ, consiliilor popu
lare le revine răspunderea de a crea 
din timp — atît ca proiectare, cit și 
ca execuție — toate condițiile pentru 
îndeplinirea exemplară a importan
telor sarcini încredințate dc partid in 
domeniul construcției de locuințe. 
Conducerea partidului are in vedere, 
în primul rînd. creșterea preocupă
rilor consiliilor populare, a comite
telor executive ale acestora, pentru 
pregătirea din timp a documentații
lor și elaborarea unor proiecte care 
să promoveze pe scară mai largă o 
arhitectură specifică, tradițională, 
pentru înfăptuirea, pas cu pas, fără 
nici o abatere, a programelor proprii 
de industrializare și mecanizare a lu
crărilor pe șantiere, pentru dezvol
tării unor baze proprii de producție 
și de materii prime, in special cele 
de valorificare a resurselor locale, 
în paralel cu pregătirea forței de 
muncă necesare șantierelor. In esen
ță, va trebui valorificat la un ni
vel superior întregul potential ma
terial și uman existent în fiecare 
județ pentru realizarea integrală a 
construcțiilor de locuințe planificate.

Inq. Romeo DRAGOMIRESCU 
vicepreședinte ol Comitetului 
pentru Problemele
Consiliilor Populare

Venituri sporite prin valorificarea 
resurselor locale

Ca primar al unei comune în care 
majoritatea locuitorilor sint țărani 
cooperatori, eu însumi provenind din 
rindul lot4, m-am bucurat foarte mult 
atunci cînd, citind proiectul Progra
mului-directivă de creștere a nive
lului de trai în perioada 1981—1985 
am văzut câ -veniturile reale ale ță-' 
rănimii, provenite din munca pres
tată în agricultură, vor fi la sfirșitul 
cincinalului următor cu 20—25 la sută 
mai mari față de anul 1880. Sigur, așa 
cum se prevede in documentul amin
tit, acest spor va proveni în princi
pal din creșterea producției agricole 
vegetale și animale. Dar nivelul de 
trai al sătenilor poate spori și prin 
alte căi, cum este, de exemplu, folo
sirea judicioasă și: mult mai eficien
tă a resurselor locale, la care doresc 
să mă refer în continuare.

Pe raza comunei noastre există 
mari rezerve de turbă, ’ceea ce ne-a 
determinat să deschidem un șantier 
de exploatare a acesteia. în prezent 
lucrează la acest șantier peste 30 de 
oameni din comuna noastră, fiecare 
beneficiind de un cîștig mediu lunar 
de circa 2 200 lei. Fiind un zăcâmînt 
foarte căutat, cu largi perspective 
de utilizare, vom dezvolta activita
tea de exploatare, urmind ca în cin
cinalul 1981—1985 să lucreze aici cel 
puțin 100 de oameni proveniți din 
rîndul cooperatorilor. Dispunem, de 
asemenea, de o veche tradiție în fa

bricarea cărămizilor. Avem și o va
loroasă tradiție în activitatea de ar
tizanat» ceea ce nc-a determinat -sâ 
înființăm o secție de cusături și cor 
vioare. Pe linia dezvoltării micii in
dustrii șătești, am început să coope
răm cu întreprinderea „Electrocon- 
tact“ și întreprinderea de utilaje și 
piese.de schimb din Botoșani, înfim- 
țînd o secție de prelucrare a unor 
piese de cauciuc. în sfîrșit, pe baza 
unui program realizat de comun 
acord cu conducerea U.J.C.C. Boto
șani, am inițiat o acțiune de dezvol
tare a prestărilor de servicii către 
populație.

Ce efecte vor avea în viața co
munei aceste acțiuni de valorifica
re a resurselor locale de materii pri
me și forță de muncă ? în primul 
rihd, la sfîrșitul anului 1985. peste 
300 dintre actualii țărani cooperatori 
(de care agricultura, datorită meca
nizării. nu va mai avea nevoie) vor 
intra în rândurile clasei muncitoare, 
o’oținînd venituri mult mai 'mari de- 
cîț în prezent. în al doilea rind. prin 
dezvoltarea micii industrii vor crește 
de aproape două ori veniturile con
siliului popular comunal, pe care le 
vom investi în construirea unor uni
tăți social-culturale de care să bene
ficieze populația comunei. Vom con
strui o brutărie, încă două grădinițe, 
o ereșă, o bâie publică, un nou ma
gazin universal, mai multe blocuri

de locuințe. _ Vom introduce alimen
tarea cu apă potabilă, vom pune la 
dispoziția populației o gamă largă de 
prestări de servicii.

Considerind că asemenea soluții de 
valorificare a potențialului local e- 
xiștă in fiecare comună de pe cu
prinsul patriei, fac următoarea pro
punere :

In capitolul IV, punctul 2, al 
proiectului Programului-directi
vă de creștere a nivelului de 
trai, în care se prevede extin
derea activității de cooperare 
dintre unitățile componente ale 
consiliilor unice agroindustriale 
și gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori, să se in
troducă și un aliniat care să 
stipuleze cooperarea dintre con
siliile populare comunale (even
tual consiliile unice agroindus
triale) și unitățile industriale re
publicane.

S-ar crea astfel un cadru adecvat 
de cooperare, care ar reduce fluctua
ția forței de muncă și navetismul, 
contribuind, totodată, la dezvoltarea 
capacității economic^ a comunelor, 
la creșterea nivelului de trai al să
tenilor.

Eugen BRAI
primarul comunei Dersca, 
județul Botoșani

Noi construcții de locuințe la Slobozia p010 ; Gh. Vințilă

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2

Iu jurul orei 11,00 — Transmi
siune directă : ceremonia sosirii 
tovarășului losip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral a! Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, va efectua o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,03 lnvățămînt-educație. Comunistul 

de la catedră. Promovarea spiri
tului revoluționar in activitatea 
cadrelor didactice. Reportaj-an- 
chetă

16.30 Emisiune în limba germană
18,25 Tragerea Loto
10.30 Handbal masculin : România — 

Elveția (repriza a n-a). Transmi
siune directă de la Brașov

15,00 Telejurnal. TARA ÎNTREAGĂ 
ÎN'rtMPINA CONGRESUL PARTI
DULUI

21,05 Critica societății de consum — epi
sodul 2. Film TV de 'Eugen 
Mândrie

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 o viață pentru o idee : acad. Pe

tre Antonescu (1373—1965)
16.30 Muzică populară
16.50 Emisiune de știință
17.20 Blocnotes — informații utilitare
17.40 Publicitate
17,45 Caseta cu imagini
18.50 1051 de seri
19.03 Telejurnal
19.20 Radar pionieresc
15.40 Capodopere, mari interpreți. Di

rijorul Sergiu Celibidache și viziu
nea sa asupra Simfoniei a IV-a in 
mi minor de Johannes Brahms. 
Iși dă concursul orchestra filar
monicii „George Enescu"

20.25 De pretutindeni
20.50 Studio liric '75
21.35 Telejurnal

fFAPTULl
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DIVERS]
La o revedere

La Grupul școlar industrial 
nr. 2 din Cugir și-au dat intil- 
nire, după 40 de ani, absolvenții 
primei promoții a școlii de uce
nici de odinioară. Ca la orice re
vedere de acest fel, s-au depă
nat amintiri, s-au întocmit bi
lanțuri. Și s-au făcut constatări, 
ctire mai de care mai îmbucură
toare : in acest răstimp, fosta 
comună Cugir a devenit un oraș 
înfloritor, iar școala de atunci 
s-a transformat in liceu. Ba, mai 
mult : Cugir a devenit și centru 
de tnvățămînt superior, aici 
funcționind o secție serală de 
subingineri. Toate acestea erau 
de neînchipuit acum citeva de
cenii.

Cu plăcere, dar
| nu și altă dată
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— 14; 16; 18; 20. FLOREASCA — 
0: 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Melodiile nopții albe : COTRO- 
CENI — 13,30; 17,45; 20.
o Hoțul din Bagdad î LIRA — 
15,SG; 17,45: 20.
• Jachetele galbene : VIITORUL
— 15.30; 17,45; 30, MUNCA — 16; 
18; 20.
© Uraganul vine de la Navarone; 
GIULEȘTI — 9; 11,45; 14,15; 17;
19.45, AURORA — 9: 11.30; 14; 
16,30; 19, TOMIS — 9: 11.30; 14; 
16.30; 19.
• Fratele călăului : POPULAR — 
16; 18: 20.
• în numele papei rege : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15-45: 18; 20.

• Călărețul cu eșarfă albă : COS
MOS — 15,30; 17.30; 19.30.
• Ultima frontieră a mortii ; 
FLACARA — 15,30: 17,45: 20.
• Calea vieții ; PROGRESUL — 
16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Romulus cel Mare — 
19,30, (sala Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Deschiderea 
ciclului „Opera în concert". Com-

plesso Scttccentesso Italiano di 
Roma. Conducător artistic și diri
jor : LUCIANO BETTABINI — 20. 
e Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
e Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19.30, (sala Stu
dio) : Inele, cercei, beteală (pre
mieră) — 19.
> Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30,

(sala Giulești) : Omul care a vă
zut moartea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boema ride, 
cîntă și dansează — 19.30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 9.30, 
(la Clubul T. 4) : Băiatul cu floa
rea — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" : „Bătălia
notelor". Spectacol susținut de 
Teatrul de păpuși din Magdeburg 
(R.D.G.) — 10; 17. (la Modern
club) : Șoricelul și păpușa — 10.
• Circul București : Olimpic circ 
— 19,30.
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S-a intîmplat marți, 30 octom
brie. ora 6 dimineața. O dimi
neață cu ceață. Ceață deasă, s-o 
tal cu cuțitul. La postul de con
trol de pe șoseaua spre Con
stanța, subofițerul Damian Flo
rian face semn unul autoturism 
să tragă

— Am 
întrebat

— Nu 
de semnalizare, și pe o aseme
nea vreme nu puteți continua 
drumul.

Intr-adevăr, se arsese un be- 
culeț, dar cum nu avea un altul 
de rezervă; cel de la volan era 
în vădită încurcătură.

— Ca să nu faceți cale în
toarsă și să nu pierdeți vremea 
pină vă procurați altul, vă dau 
eu unul...

— Vă mulțumesc foarte mult.
La care subofițerul i-a răspuns 

zimbind :
— Cu plăcere dar... nu și aini 

dată.

Pe pielea lui
Procurorul-șef Mircea Pașca 

din Mediaș ne istorisește păța
nia unui inginer, pe nume Ni
colae Floare, de la Întreprinde
rea de piele și încălțăminte din 
localitate. Intr-o bună zi (nu
mai ..bună" n-a fost pentru res
pectivul inginer, și o să vedeți 
de ce), el a primit misiunea să 
livreze o cantitate de piele meș
teșugarilor de la cooperativa 
„tnfrățirea" din Blaj. Degeaba 
au așteptat însă cismarii blăjeni 
pielea cu pricina, că inginerul a 
ciopîrțit-o și a împărțit-o pe la 
diferiți cunoscuți. Isprava a fost 
repede cunoscută și de oamenii 
legii, astfel că afacerea cu pie
lea o simte acum pe... propria 
piele, fiind „încălțat" pentru un 
an de zile.

pe dreapta.
greșit cu ceva ? — a 

omul de la volan.
funcționează sistemul

Una zicea...
Zicea Elena Bîrzoi eă-i plac 

tare mult copiii. „De-aia m-am 
și făcut soră medicală" — 
adăuga ea.

Dar nu iubea copiii. Altfel, în 
calitatea pe care o avea, de soră 
medicală în orașul Băilești, nu 
făcea ce-a făcut. In loc să aibă 
grijă de micii paciențî, a dat 
sfoară-n țară că e mare meș
teră mare la întreruperea de sar
cini. S-au găsit și două ama
toare. La a treia, prinsă in fla
grant, Elena Bîrzoi a trebuit să-l 
urmeze pe omul legii, pentru 
da seamă de isprăvile ei.

Un altfel de 
bun venit

Zicala cu cine se aseamănă 
se adună se potrivește ca o mă
nușă șl in cazul lui Zamfir Bu- 
buianu din Brașov și Titi Ștefan 
din Țăndărei (Ialomița). S-au 
cunoscut cu totul întimplător și 
amândoi aveau același chef : să 
facă un... chef de zile mari. Dar 
de unde băutură, dacă n-ai 
bani ? „Cum de unde 1“ — a 
spus brașoveanul. „Mergem la 
fabrica de bere de la Dirstc". 
Au mers, au sărit gardul, au luat 
două lăzi cu bere, s-au urcat 
intr-un mărfar și au pornit la 
drum. Nti mică le-a fost insă 
mirarea cînd, ajungînd in stația 
Brașdb-triaj, i-a intimpinat un 
lucrător de miliție care le-a urat, 
în felul lui, un... „Bine ați venit".

Și s-a potolit!
Se strinsese lumea ca la urs. 

O voce răgușită, de mahmur, 
răcnea ca din gu^ă de șarpe :

— Păzea ! Dacă se-apropie ci* 
neva...

•— Și dacă se-apropie ?
— 11 tai — a tunat vocea 

gușită.
Vocea lui Ștefan Bondoc 

Bucovăț. ~ 
amenința 
jur. Dar 
strins tot 
Bondoc a 
la miliție. După care, Judecăto
ria din Craiova l-a condamnat la 
șase luni închisoare corecționala. 
Și s-a potolit.

Imprudență
Inspecția de stat pentru pro

tecția muncii ne aduce la cu
noștință modul de-a dreptul 
stupid in care a avut loc un 
accident de muncă in depozitul 
de ambalaje al Bazei județene 
dc aprovizionare tehnico-mate- 
rială Argeș. După ce au fost 
descărcate ambalajele aduse, 
șoferul loan Nițu s-a dus să în
chidă oblonul din spate al auto
camionului. N-a mai apucat, 
întrucit a fost strivit de un mo- 
tostivuitor, care rula singur-sin- 
gurel. Motostivuitorul fusese 
oprit intr-o pantă, neasigurat. 
In drum spre spital, I. N. a de
cedat. Era un om tinăr. de 27 
de 
nu

rd-

din 
Pornit pe scandal, 

cu cuțitul pe cei din 
cercul bărbaților s-a 
mai mult, pină cind 
fost imobilizat și dus

ani. Tată a patru copii, care 
mai au cui să-i spună tată.

Rubricd realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteli
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România '

în drum spre Republica Populară Bulgaria, unde voi efectua o vizită 
de prietenie, vă transmit dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din'tara 
dumneavoastră cordiale salutări.

Vă doresc dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste România noi 
succese în edificarea socialismului, precum și în lupta pentru întărirea păcii 
și pentru destinderea internațională.

Cronica zilei TELEGRAMĂ

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Dr. SYDNEY DOUGLAS GUN-MONRO

Guvernator general al Statului Saint Vincent și Grenadine

KINGSTOWN
Cu prilejul proclamării independenței de stat Îmi este deosebit de plăcut 

să vă adresez sincere felicitări și urări de prosperitate și progres poporului din 
Saint Vincent și Grenadine.

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut 
joi o intrevedere cu Najmuddin Da- 
jani, ministrul industriei și comerțu
lui din Regatul Hașemit al Iorda
niei, care face o vizită în tara noas
tră. Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția reciprocă pentru cursul 
ascendent al relațiilor economice ro- 
mâno-iordaniene, care, în spiritul 
înțelegerilor convenite la nivel înalt, 
cunosc o continuă dezvoltare. Au 
fosț evidențiate, totodată, noi posi
bilități de lărgire și adîncire a cola
borării și cooperării economice, de 
extindere și diversificare a schimbu
rilor comerciale dintre cele două tari.

Au luat parte Ion Stănescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Construcțiilor 
reprezentanți 
tului Hașemit 
rești.

Tovarășul Hie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă primului ministru al Dane
marcei, Anker Joergensen, prin 
care-i transmite felicitări, in numele 
guvernului român și al său personal,

cu prilejul învestirii in această 
funcție.

în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile româno-daneze se 
vor dezvolta tot mai mult în viitor, 
în interesul ambelor popoare, păcii 
și securității in Europa și în lume.

UNIUNEA SOVIETICA

Industriale, precum și 
ai Ambasadei Rega- 
al Iordaniei la Bucu-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A apărut în limbile maghiară și germană

PROGRAMUL-DIRECTIVĂ (Proiect) 
de creștere a nivelului de trai în perioada 

1981-1985 și de ridicare continuă 
a calității vieții

EDITURA POLITICA

» T1
Prima zi a lunii noiembrie a mar

cat, în ’ntreaga tară, debutul unei 
manifestări literar-editoriale com
plexe, „Decada cărții social-politice, 
știirițifice și tehnice", organizată în 
intimpinarea Congresului al XlI-lea 
al partidului. Cu acest prilej. în fie
care județ au fost inaugurate expo
ziții de carte.

Ediț;ihle politică, tehnică, științi
fică m rijciclopedică, „Ion Creangă",

„Albatros" vor organiza dezbateri 
cu cititorii asupra cărții social-poli- 
tice in lumina proiectelor de docu
mente ale Congresului al 
partidului.

în Capitală, deschiderea festivă a 
manifestării a avut Ioc 
„Mihail 
cadei a 
tice.

XlI-lea al

.. ... ... __ _ la librăria
Sadoveanu". Prima zi a de- 
fost rezftrvată Editurii poli-

(Agerpres)

LA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA

Locomotiva electrica cu numărul 500

★
Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, a primit, joi, pe J. Shroder, 
director al Asociației americane a 
solei — cu sediul la Viena — și pe 
Paul Waible, profesor la Universi
tatea din Minesota.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale cooperării din
tre întreprinderi românești și asocia
ția americană și alte probleme de 
interes comun.

în aceeași zi a fost semnat un 
protocol de colaborare, pe perioada 
1980—1981, între Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare și Aso
ciația americană a soiei.

★
Ambasadorul Republicii Islamice 

Mauritania la București. Mamadou 
Alassane Ba. a oferit, joi seara, o re
cepție cu prilejul încheierii misiunii 
în țara noastră.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

*
Cu prilejul împlinirii a 380 de ani 

de la intrarea lui Mihai Viteazul în 
Albă Iulia, la Muzeul Unirii din loca
litate a avut loc joi o sesiune de co
municări și referate.

* •
în cadrul ciclului „Opera în con

cert". inițiat de Filarmonica „Geor
ge Enescu", Ateneul Român a găz
duit, joi 
susținut 
lirica", 
noastră.

seara, un spectacol de gală 
de ansamblul „La Giovanne 
aflat în turneu in țara

(Agerpres)

A MARII REVOUJTII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Cu prilejul celei de-a 62-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, la Sibiu și București 
au avut loc. joi, adunări festive, la 
care au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
ai consiliilor locale A.R.L.U.S., nu
meroși oameni ai muncii, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit, Ia întreprin
derea de piese auto din Sibiu. Ion 
Simion, directorul întreprinderii, și 
B. I. Minakov, ministru consilier la .

Printre energeticienii 
de la „Ele ktrostla"

Uniunii Sovietice la Bucu- 
la Combinatul poligrafic

Ambasada 
rești, iar 
„Casa Scînteii". Alexandru Constan
tin, directorul combinatului, și V. S. 
Gusak, consilier al ambasadei so
vietice.

Vorbitorii au evocat însemnătatea 
istorică . a Marij Revoluții Socialiste. 
din Octombrie, au evidențiat succe
sele obținute de oamenii muncii so
vietici, sub conducerea P.C.U.S., in 
dezvoltarea multilaterală a tării.

în încheierea adunărilor au avut 
loc spectacole prezentate de formații 
artistice de amatori.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

După meciul România-Iugoslavia
Din comentariul agenției Taniug: • „Jucătorii români șl Iugoslavi s-au 
străduit și au reușit să ofere un bun spectacol fotbalistic" • „Marcel 

Răducanu, un jucător foarte talentat"
BELGRAD 1 (Agerpres). — Co- 

mentînd meciul de fotbal Iugoslavia 
— România, disputat miercurea tre
cută la Kosovska Mitrovița și înche
iat cu scorul de 2—1 (0—0) în favoa
rea gazdelor, corespondentul sportiv 
al agenției Taniug notează intre al
tele : Jucătorii români și iugoslavi 
s-au străduit și au reușit să ofere 
un bun > spectacol fotbalistic, aceasta 
în pofida condițiilor de joc nu toc
mai ideale. Pe terenul greu, udat din 
belșug de ploile căzute înaintea par
tidei, după prima jumătate de oră 
am avut irtțgresia că românii se aco
modează mai ușor. într-adevăr, ei 
s-au descurcat destul de bine, au fost 
mai periculoși in incursiunile la 
poarta lui Pantelici, au avut două 
mari ocazii, au . șutat mai mult. în 
această perioadă, atacanții noștri s-au 
pierdut in combinații sterile, opriți 
de cele mai multe ori la marginea 
careului de 16 m de către apără
torii români. Spre sfîrșitul primei 
reprize, s-a conturat însă o superio
ritate a jocului echipei iugoslave.

În cîteva

care, imediat după pauză, a reușit să 
marcheze de două ori. Fotbaliștii ro
mâni au suportat bine șocul celor 
două goluri, n-au predat armele și 
au deschis complet jocul, trecind de
cis la contraatac, prin acțiuni rapi
de. Pantelici a fost însă la post. Apoi 
jocul s-a mai domolit, s-a pasat mai 
mult la centru, ieșind totuși în evi
dentă ambiția românilor de a înscrie, 
ceea ce au și reușit, prin Marcel Ră- 
ducanu, un jucător foarte talentat. 
Analizind meciul din punct de ve
dere 1 cifric, comentatorul iugoslav 
constată avantajul gazdelor la cor- 
nere, 9—3, ceea ce arată o forță mai 
mare a atacului pe aripi, remarcind, 
in schimb, că românii au șutat de 14 
ori la poartă, iar iugoslavii numai de 
7 ori. Meciul de miercuri a fost cel 
de-al 36-lea din istoria întilnirilor 
fotbalistice româno-iugoslave. bilan
țul general fiind favorabil românilor, 
care au reușit 17 victorii, fată de 14 
ale iugoslavilor, 5 partide terminîn- 
du-se la egalitate.

rînduri
De pe fluxul tehnologic al între

prinderii „Electroputere“-Craiova a 
ieșit joi locomotiva electrică cu nu
mărul de fabricație 500. La Craiova se 
produc, în prezent, anual, 100 de lo
comotive electrice de 5 100 kW. în 
trei variante de vjteze : 120. 160 și 
200 de km pe oră. Pe lingă vitezele 
superioare, obținute prin multiple 
îmbunătățiri constructive aduse de 
către specialiștii centrului local ds

cercetare științifică și inginerie teh- ' 
nologică, locomotivele electrice se 
realizează cu un consum de mano
peră redus Ia circa 15 la sută, com
parativ cu cel înregistrat la seria 
zero de fabricație si au un grad de 
integrare apropiat de 100 la sută, 
ceea ce atestă preocuparea specia
liștilor pentru reducerea importului.

(Agerpres)

De la Direcția drumurilor
drumurilor din MinisterulDirecția

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
reamintește că incepind cu data de 
1 noiembrie a.c. pe drumul național 
7 C Transfăgărășan, sectorul km 104 
(Piscu Negru) — 131 (Bilea Cascadă) 
circulația este închisă pentru traficul 
public. Circulația se va menține în
chisă pe toată durata anotimpului 
rece.

• Ieri, la București, în „Cupa cam
pionilor europeni" pentru echipele 
masculine de baschet, formația Di
namo București, după un joc exce
lent, a întrecut reprezentativa Tur
ciei, formația Efes Istanbul, cu 
102—63.
• O mare surpriză în campionatul 

de fotbal al Americii de Sud : la Rio 
de Janeiro, echipa Braziliei n-a reu
șit să invingă in meci retur (semifi
nale) selecționata Paraguayului. Me-

ciul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2 (1—1). în primul joc, 
echipa Paraguayului învinsese la 
Asuncion, cu 2—1, formația Braziliei. 
Deci, in finala competiției, Paragua- 
yul va întîlni selecționata Chile.
• în preliminariile turneului olim

pic de fotbal : la Tel Aviv s-au în- 
tilnit echipele Israelului și Olandei. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate 1—1 (0—0) ; La Wroclaw,
Polonia — Ungaria 1—0 (1—0).

în epoca zborurilor spațiale și a 
ciberneticii, a construcției de super- 
nave maritime și spărgătoare de 
gheață atomice, a atitor alte remar
cabile cuceriri ale gîndirii și practicii 
contemporane, noutățile din domeniul 
concepției și execiiției de agregate 
energetice nu sint mai puțin specta
culoase. în această privință, sint cit 
se poate de elocvente activitatea și 
rezultatele dobindite de colectivele 
unităților care compun centrala 
dustrială profilată 
utilaje energetice 
Leningrad.

Străbătând, în 
preajma celei de-a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, vastele hale de fabricație de la 
„Elektrosila", rătnîi 
sionat de activi
tatea celor ce 
execută piesă cu 
piesă, o întreagă 
suită de „guliveri 
metalici" — cum 
sint botezate a- 
ceste uriașe agregate producătoare de 
energie electrică.

Dintre realizările de ultimă oră se 
detașează turbogeneratorul cu o ca
pacitate proiectată de 800 000 kilo
wați, apt să funcționeze și la sarcini 
de un milion de kW, datorită siste
mului original de răcire completă cu 
apă a tuturor pieselor în mișcare ale 
maștnji. Probele de funcționare de la 
standul special al întreprinderii au 
confirmat așteptările specialiștilor.

în unitățile centralei „Elektrosila" 
se află, în diferite faze ale procesu
lui de fabricație, alte turbogeneratoare 
și hidroturbine, succedind celor ex
pediate nu de mult destinatarilor. Se 
lucrează intens la execuția turboge- 
neratorului pentru centrale atomo- 
electrice, dimensionat la o capacitate 
de un milion de kilowați, ale cărui 
piese de bază (rotorul și statorul) 
urmează să fie terminate la începu
tul ultimei decade a lunii decembrie, 
cu cel puțin o săptămînă mai devreme 
decît prevedea programul inițial. în 
același timp, se continuă producția 
de blocuri energetice și turbine hi
draulice pentru centrale electrice 
„clasice".

„La ora actuală realizăm agre
gate energetice pentru aproape toate 
categoriile de combustibili, inclusiv 
pentru valorificarea celor considerați 
inferiori" — ne spunea secretarul 
comitetului de partid al centralei, 
prezentîndu-ne pe fițiva din mem
brii brigăzii conduse de Ivan Sarov 
din sectorul de prelucrări mecanice, 
și montaj, aflați la „pupitrele" de 
comandă ale mașinilor-unelte de 
mare gabarit sau dirijînd dispozitive 
de ridicare cu ajutorul cărora mane
vrează piese în greutate de pină la 
cîteva tone, supuse finisării. în fi
nalul operațiunilor, cei ce le exe-

pe realizarea 
„Elektrosila"

în
de 

din

dinaceste zile
62-a aniversări a

puternic impre-

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA
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LISTA Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii I
Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii

libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme 
țara ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1 300" 

trimestrul III 1979
Partea a ll-a

emise de unitâjile C.E.C. din 
la tragerea la sorți pentru

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crL

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Ni 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

657 701-280-250 712 709-212-6075 767 716-1-150360 822 727-235-12925 877 736-208-15060
>58 701-142-786 713 709-217-26222 768 716-209-4983 823 711-207-7694 878 736-269-4755
'<59 702-1-8538 714 709-218-12878 769 716-215-17250 824 733-212-547 879 704-523-16178

>0 702-1-67907 715 709-337-186 770 716-287-5841 825 764-254-713 880 741-1-28270
.51 '' 702-1-100440 716 724-104-35956 771 716-203 «068 826 725-1-17840 881 741-1-53063
662 702-1-123193 717 724-104-60928 772 724-542-210 827 763-203-7851 882 741-1-68759
663 702-1-141154 718 724-104-76411 773 724-641-489 828 704-110-1421 883 741-207-7535
664 702-1-156089 719 721-1-2523 , 774 742-1-26535 829 741-201-29546 884 758-201-12502
665 702-1-168441 720 721-251-4499 775 742-219-587 830 741-201-54567 885 758-241-7
666 702-218-6709 721 708-1-12883 776 736-210-10708 831 741-201-69675 886 710-904-621
667 702-222-2606 722 708-1-44746 777 748-1-37218 832 741-212-20669 887 758-1-27511
668 752-205-8151 723 708-1-63189 778 748-1-57837 833 741-315-1638 888 758-206-3810
669 735-1-17252 724 708-202-2347 779 748-204-5698 831 744-1-14950 889 723-102-11620
670 735-1-57908 725 708-217-428 780 748-271-263 835 722-213-1850 890 723-103-15758
671 735-1-82044 726 709-640-69 781 748-205-1407 836 756-1-30333 891 723-135-5790
672 ■ 735-1-100035 727 710-1-38960 782 714-258-308 837 756-206-676 892 743-1-51270
673 735-1-114327 728 710-1-59248 783 717-1-64223 838 706-201-10501 893 743-1-94589
674 735-177-6652 729 710-1-73848 784 717-1-94729 839 715-209-1891 894 743-1-124614
675 735-201-4865 730 710-216-224 785 717-1-117686 840 750-1-38207 pQ15» 743-1-147752
676 735-400-3092 731 738-1-3847 786 717-1-13556(1 841 750-1-58107 898 743-1-166186
677 713-1-14978 732 722-502-2942 787 717-1-150460 842 750-210-869 gQ7 743-1-181334
678 703-1-30650 733 733-201-26827 788 717-1-162939 843 750-211-39872 8Q8 743-1-1Q3951
679 703-1-59683 734 722-123-3716 789 717-205-5591 844 750-211-59778 743-967-11026
680 703-1-79220 735 710-113-7622 790 717-222-3135 845 750-211-73102
681 703-1-93130 736 710-113-33553 791 713-101-7367 846 754-205-12924
632 703-254-10561 737 710-119-23783 792 713-127-772 847 750-201-17779
683 734-201-4396 738 710-120-27708 793 713-194-27196 848 745-1-12687 I —V1 “ I

684 703-809-17224 739 710-120-46316 794 724-1-28780 849 703-711-218 903
685 703-809-38471 740 710-138-7675 795 724-1-50059 850 734-1-47701 904
686 703-203-14656 741 715-1-2107 796 724-398-2442 851 734-1-70950 905
687 706-102-11474 742 715-1-90470 797 751-1-4163 852 734-1-87418 906 ■<22-1-2652
688 706-164-9006 743 715-1-133632 798 714-124-679 853 734-207-5138 907 747-1-15771
689 706-314-2793 744 715-1-165113 799 749-1-28117 854 740-1-1560 908 747-1-42436
690 706-851-1007 745 715-1-189742 800 749-1-44592 855 740-1-34884 909 747-1-56866
691 732-1-64243 746 715-1-211601 801 724-232-574 856 740-1-49767 910 <12-1-101 (0
692 732-1-94133 747 715-1-229681 802 730-206-697 857 714-201-5514 911 /3Z—t—10021
693 732-1-114919 748 715-1-245898 803 750-208-918 858 746-1-13426 912 726-22b-930
694 732-1-131045 749 715-1-259678 804 731-1-20634 859 746-1-36167 913 755-202-21840
695 732-1-143667 750 715-1-272250 805 . 719-1-10199 860 746-204-443 914 755-207-3761
696 732-204-5586 751 715-207-11408 806 719-1-40644 861 714-1-12805 915 753-201-9473
697 732-207-2338 752 718-1-10557 807 719-205-3984 862 710-204-7925 916 755-1-9104
698 705-1-12113 753 718-1-30758 808 719-217-5768 863 719-731-319 917 727-137-20793
699 705-1-35986 754 718-251-168 809 719-201-31160 864 736-1-68975 918 727-438-272
700 705-205-1239 755 754-1-31915 810 719-207-6974 865 736-1-103232 919 752-1-61774
701 721-112-847 756 754-1-54578 811 719-203-14373 866 736-1-127904 920 752-1-88670
702 707-1-23103 757 754-1-69582 812 719-215-3600 867 736-1-147044 921 752-1-107233
703 707-251-152 758 754-203-18296 813 711-205-12039 868 736-1-162172 922 752-1-121292
704 709-4-16219 759 711-102-18488 814 711-1-6040 869 736-1-174617 923 752-201-14102
705 709-1-76744 760 711-102-35309 815 716-113-169 870 736-211-9860 924 752-204-363
706 709-1-109329 761 711-301-1012 816 717-171-12673 871 736-212-46415 925 752-232-3336
707 709-1-132661 762 716-1-46613 817 727-1-28211 872 736-212-67977 926 728-1-19187
708 709-1-150830 < 763 716-1-79417 818 727-1-72190 873 736-212-82674 927 728-372-1153
709 709-1-166548 764 716-1-103405 819 727-1-97579 . 874 736-279-20725 928 753-1-10151
710 709-1-179200 765 716-1-121874 820 727-1-115778 875 736-202-3996 929 753-1-31504
711 709-202-5986 766 716-1-137494 821 727-1-129147 876 736-202-36291 930 757-1-5492
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La
mii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme 
emise de unitățile C.E.C. din țară, care a avut 
loc în ziua de 30 octombrie a.c., Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni a acordat 1 23Ș de 
cîștiguri in autoturisme „Dacia 1 300".

Datorită dimensiunilor listei de ciștiguri, 
ieri am publicat prima parte a acesteia, cu
prinzi nd 656 de cîștiguri. In numărul de azi 
publicăm partea a doua a listei.

cută notează pe corpul pieselor 
data execuției, anumite elemente 
tehnice, însoțite de semnăturile lor
— adevărate „autografe muncito
rești" — insemne ale hărniciei, pri
ceperii și responsabilității pentru lu
crul bine făcut. Dealtfel, montoril
— din sectorul următor al fluxului 
tehnologic — confirmă că nu au ce 
să le reproșeze colegilor de la pre
lucrări mecanice și se străduiesc, la 
rindul lor, să ducă mai departe șta
feta calității. împreună cu alți repre
zentanți ai întreprinderii, ei pot fi 
regăsiți adesea pe șantierele centra
lelor, unde participă la instalarea și 
darea in exploatare a agregatelor 
purtind marca „Elektrosila", garan- 
tind astfel calitatea și respectarea 
termenelor de livrare și punere in

funcțiune a uti
lajelor.

Solicităm unul 
alt interlocutor. 
Grigori Ivanov, 
președintele co
mitetului sindica

tului. să prezinte preocupările și 
realizările colectivului centralei pe 
tărimul calității :

„Deviza, înscrisă cu majuscule 
pe frontispiciul halelor principale, ca 
Si la locurile de muncă : «fiecare 
produs — garantat cu semnul ca
lității»- are la noi corespondent in 
realitatea cotidiană", subliniază pre
ședintele sindicatului, precizind că 
în prezent toate hidroagregatele, 
marea parte a turbogeneratoare- 
lor și mașinilor pentru curent con
tinuu din nomenclatorul de fabricație 
sint atestate datorită parametrilor 
tehnico-productivi în cele mai înalte 
categorii de calitate. „Aprecierea, 
adaugă el, se extinde și asupra altor 
prgduse-unicat, executate la comenzi 
speciale. Cel mai recent produs ates
tat cu însemnul calității este motorul 
destinat instalațiilor de foraj, reali
zare recentă a colectivului leningră- 
dean“.

Un compartiment distinct al acti
vității centralei leningrădene îl con
stituie construcția de turbine hidrau
lice capsulate, de diferite puteri, ca
pabile să funcționeze atit în poziție 
orizontală, cit și verticală. în acest 
domeniu, am reținut remarca făcută 
de directorul general al centralei, Bo
ris Fomin, care releva progresele re
alizate in colaborarea cu 
la fabricarea tipului 
capsulate destinate 
„Porțile de Fier—II“, de pe Dunăre, 
construită de tara noastră, impreună 
cu R. S. F. Iugoslavia, unde urmează 
să fie instalate 16 agregate din tipul 
amintit, cu o putere de 28 000 kilo
wați fiecare, amplasate în mo| egal 
pe malurile român și iugoslav. Evo- 
cind tradiția colaborării constructori
lor de utilaje energetice sovietici și 
români. Boris Fomin spunea : „fmi 
este plăcut să amintesc că, adeseori, 
la uzinele «Elektrosila» sosesc in 
schimb de experiență multi specialiști 
români, intre noi s-au statornicit le
gături foarte bune. Există relații 
strinse, prietenești de colaborare re
ciprocă cu o serie de întreprinderi 
din România. Vom căuta să colabo
răm intens și mai departe cu colegii 
români in realizarea de obiective 
energetice".

Activitatea uzinelor „Elektrosila" 
decurge în ritmul impus de sarcinile 
ample ce-i revin din planul cincinal 
actual, iar anul 1979 este decisiv 
pentru atingerea nivelului de produc
ție record, nerealizat pină acum in 
nici o altă perioadă similară din cele 
peste opt decenii de existență a în
treprinderii. Puterea totală a turbo- 
generatoarelor și hidroturbinelor fa
bricate in anul 1979 urmează să în
sumeze aproape 11 milioane de kilo
wați. Iar apropiata sărbătoare de Ia 
7 Noiembrie a dat impuls competi
ției pentru calitate și eficientă, pre- 
figurînd un bilanț bogat in realizări.

România 
de turbine 

hidrocentralei

Mihai CORUT

v r a
Timpul probabil pentru zilele de S, 

4 Și 5 noiembrie. In țarii : In Moldova. 
Dobrogea, estul Transilvaniei, Munte
niei șl Oltenia, vremea va fi in general 
Închisă șl rece. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare. Vintul 
va sufla moderat, cu intensificări lo
cale in nord șl est. In celelalte regiuni, 
vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale sub formă de burniță, ploaie, 
lapoviță șl ninsoare. Local se va pro
duce polei. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 7 și plus 3 gra
de. iar cele maxime Intre minus 3 si 
plus 7 grade, tn București : Vremea 
va fi în general închisă și rece, cu 
cerul mai mult noros.- Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare. Vintul va prezenta intensificări 
de scurtă durata din nord-est. Tempe
ratura ușor variabilă.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna octom
brie 1979 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1)
2)
3)
4)

Toți ______ _ _
una sau mai multe din aceste com
binații de litere inscrjse în polițele 
loi . urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare de amortizare este ne
cesar ca asiguratii să achite primele 
de asigurare la termenele stabilite.

H.O.B. 
D.N.I.
O.T.X.
L.Z.G.

asigurați}

5)
6)
7)
8)

cărora

J.G.F.
H.W.U.
G.X.Y.
G.Z.I.
le-au teșit

• LABORATOR PLU
TITOR Pfiuwl spărgător de 
gheată din lum? destinat cercetă
rilor științifice, „Otto Schmidt", 
construit la șantierele navale 
din Leningrad, a pornit in cea 
dinții cursă spre Arctica. Nava, 
dotată cu cele mai moderne e- 
chipamente de navigație și 
de laborator, va permite stu
dierea compoziției apei de 
mare din zonele greu acce
sibile ale Mării Kara, a florei 
și faunei de sub ghețuri fără ca 
specialiștii — oceanologi. meteo
rologi, glaciologi. naturaliști — 
să fie nevoiti să coboare de pe 
vapor. Aparatura de la bordul 
laboratorului plutitor le va În
lesni cercetarea unor zone ale 
Oceanulții înghețat în care pină 
acum nu au putut pătrunde

navele obișnuite ale serviciilor 
meteorologice, pentru a studia 
mecanismul interacțiunii dintre 
ocean și atmosferă.

• TENDINȚE DEMO
GRAFICE. Populația orașelor 
țărilor în curs de dezvoltare, 
care era de aproximativ 300 mi
lioane locuitori in 1960, va spori 
la peste 1 600 milioane la în
ceputul secolului XXI, scrie 
revista „Jeune Afrique". Peste 
40 de orașe ale țărilor in 
curs de dezvoltare voi' de
păși 5 milioane locuitori in 
anul 2 000, iar 20 de orașe vor 
avea peste 10 milioane locuitori. 
Populația activă a țărilor in curs 
de dezvoltare va crește de la 
750 milioane la 1 300 milioane 
persoane.

• COMPLEX HIDRO
ENERGETIC GIGANT. 
Prima fază a lucrărilor la com
plexul hidroenergetic uriaș din 
Golful James (Canada), care va 
produce in final 68 miliarde 
kWh pe an, a fost încheiată. Cei 
dinții kilowați produși de turbi
nele barajului principal, con
struit in partea canadiană a 
Golfului Hudson, vof începe în 
curind să fie ‘ furnizați benefi
ciarilor. Barajul are 160 m înăl
țime și 2 853 m lungime, iar 
sala turbinelor ar putea adăposti 
patru terenuri de fotbal. în mo
mentul in care complexul va fî 
terminat — se speră in anul 
1986 — el va fi al doilea din 
lume, ca mărime, după cel de 
la Itaipu (Brazilia).

• BILANȚUL MI
SIUNII „PIONEER 11”. 
N.A.S.A. a dat publicității un 
raport privind rezultatele mi
siunii „Pioneer 11", care a evo
luat în vecinătatea planetei Sa
turn în urmă cu două luni, a- 
propiindu-se la 13 000 mile de 
suprafața acesteia. Vehiculul 
spatial a descoperit două noi 
inele în jurul planetei și o a 
ll-a lună. Inelele au o densita
te redusă și sint alcătuite în cea 
mai mare parte din particule 
de gheată. „Pioneer 11“ a des
coperit, de asemenea, că Saturn 
are un cîmp magnetic și centuri 
de radiații. Se pare că planeta

are un nucleu solid cu diametrul 
de 17 000 mile.

• AUTOMOBILE 
COMPUTERIZATE. Firma 
vest-germană „Siemens" a reali
zat un tablou de bord compu
terizat pentru automobile. Ta
bloul înregistrează temperatura 
exterioară, indică consumul de 
benzină în fiecare moment, dis
tanța care mai poate fi parcursă 
cu cantitatea rămasă in rezer
vor, emite semnale sonore și 
luminoase atunci cînd este de
pășită limita de viteză. De ase
menea, cind datele culese de

senzori speciali indică pericolul 
de polei, se declanșează un su
net asemănător unei lovituri de 
gong.

• „VIRSTA DE AUR 
A FILATELIEI". 1845 * 
fost emis primul timbru poștal 
din istorie, „Penny Black", care 
avea să producă o adevărată re-' 
volutie in ce privește comuni
carea între oameni. Din dorința 
de a marca în mod ' deose
bit emiterea primelor timbre, 
sub egida Asociației internațio
nale a funcționarilor poștali, 
urmează să fie emisă o colec
ție comemorativă fără prece
dent. Este vorba de reproduce
rea în argint placat cu *aur a 
primelor timbre emise intr-un 
număr de 73 de state ale lumii,

alcătuind un veritabil tezaur a 
ceea ce s-a numit „vîrsta de aur 
a filatqliei".

• ALCOOLUL SI MAL
FORMAȚIILE LA COPII. 
Malformațiile constatate la naș
tere la unii copii avînd mame 
alcoolice se datorează acțiunii 
directe a alcoolului asupra fătu
lui, iar nu unor cauze indirecte, 
cum se credea in general — 
relevă un studiu dat publicității 
la Washington de un grup de 
specialiști americani. Potrivit 
studiului, experimentele efec
tuate peri animale arată că al
coolul împiedică dezvoltarea 
normală a celulelor incă din 
prima lună a sarcinii. Se pre
cizează, totodată, că soluțiile 
utilizate în cadrul experimente

lor conțineau alcool într-o pro
porție comparabilă cu cea din 
sîngele alcoolicilor cronici.

• PESCĂREASCĂ... 
Ken Fraser, din localitatea 
North Lake, de pe insula ca
nadiană Prince Edward, a prins 
un ton care nare să reprezinte 
oea mai importantă captură de 
acest fel consemnată. in analele 
pescuitului pe plan mondial. 
Pus pe o basculă, peștele a 
cintărit nu mai puțin de 678.54 
kilograme, greutate care depă
șește cu aproape 120 kilograme 
precedentul record in materie 
(558,61 kilograme). Norocosul 
pescar speră că recordul va fi 
omologat de Asociația interna
țională de pescuit sportiv.

l



POPORUL ROMÂN ADRESEAZĂ,
DIN TOATĂ INIMA, UN CĂLDUROS BUN VENIT 

TOVARĂȘULUI I0SIP BROZ TITO!
(Urmare din pag. I)
unei noi ordini internaționale, de 
democratizare a relațiilor intre state. 

Tovarășului Iosip Broz Tito i-a fost 
decernat in trei rînduri ordinul de 
„Erou național11 al Iugoslaviei. Pre
ședintele Tito a primit, de aseme
nea, numeroase ordine străine, prin- 

' tre care cele mai înalte distincții 
românești — titlul de ..Erou al Re
publicii Socialiste România-1 și 
Ordinul „Victoria socialismului-1.

Personalitatea remarcabilă a tova
rășului Iosip Broz Tito. fiu devotat 
al clasei muncitoare și popoarelor 
Iugoslaviei, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, figură proeminentă a 
vieții politice contemporane este 
bine cunoscută, stimată și apreciată 
de poporul român.

Poporul nostru dă o înaltă prețui
re relațiilor de prietenie frățească și 
colaborare multilaterală dintre Par
tidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre

Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, relații care cunosc un curs 
mereu ascendent pe baza trainică a 
principiilor egalității in drejXuri. in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter-» 
ne și ayantajiilui reciproc.

In dezvoltarea prieteniei și cola
borării multilaterale româno-iugosla- 
ve, un rol esențial revine intilniri- 
lor și convorbirilor .dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 'Broz Tito, 
raporturilor prietenești dintre cei doi 
conducători de partid și de stat.

Constatind cu satisfacție cursul as
cendent al colaborării româno-iugosla- 
Ve. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
releva, în timpul vizitei efectuate, în 
1978. in Iugoslavia : „Avem toate te
meiurile să afirmăm că relațiile ro- 
mâno-iugoslave constituie un exem
plu de conlucrare rodnică între două 
state socialiste vecine, pe baza depli
nei egalități, stimei, respectului re
ciproc, încrederii tovărășești. Fără 
îndoială că această întiinirc a noas

tră va impulsiona și mai mult dez
voltarea colaborării prietenești între 
cele două partide, state și popoare11. 
La rîndul său, tovarășul IOSIP BROZ 
TITO, cu același prilej, exprima „con
vingerea că și de această dată con
vorbirile dintre noi vor aduce o 
puternică contribuție la înțelegerea, 
colaborarea și prietenia dintre cele 
două țări socialiste ale noastre, ale 
căror relații de bună vecinătate pot 
servi ca exemplu și stimulent-1.

Salutind cu bucurie sosirea în 
România a conducătorului popoare
lor frățești^ ale Iugoslaviei și urîn- 
du-i un călduros „Bun venit pe pă- 
mînt românesc !“, poporul român ește 
încredințat că dialogul la nivel înalt, 
ce începe astăzi, va da un nou im
puls dezvoltării continue a raportu
rilor de prietenie, cooperare și bună 
vecinătate dintre cele două partide, 
țări și popoare, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, 
pentru progres social, colaborare și 
pace în Balcani, în Etiropa și în în* 
treaga lume.

Dreptul la progres, drept umanitar 
fundamental

Declarațiile șeiulai statului Togo
LOME. — în capitala statului Togo 

a avut loc ceremonia semnării noii 
convenții între C.E.E. și un grup de 
țări în curs de dezvoltare din Africa, 
zona Caraibilor și Pacific (A.C.P.). 
Convenția „Lome-2“, care intră in 
vigoare în 1980, este valabilă pe o 
perioadă de cinci ani și reglemen
tează raporturile economice și co
merciale dintre Piața comună și 
A.C.P.

în discursul pronunțat cu acest 
prilej, șeful statului Togo, generalul 
G. Eyadema. a arătat că statele 
A.C.P. au fost dezamăgite de con

venția „Lome-1“. Ajutorul financiar 
prevăzut, a adăugat el, s-a dovedit 
insuficient datorită inflației persis
tente. „De aceea statele A.C.P. tre
buie să fie conștiente că dezvoltarea 
depinde, in primul rind, de efortu
rile lor proprii", a subliniat el. Tot
odată, șeful statului togolez a rele
vat că a venit timpul ca ' „noțiunii 
teoretice de drepturile omului să i 
se substituie dreptul concret de a 
dispune de un minim de trai“. a- 
mintind că jumătate din populația 
mondială „trăiește sub imperiul foa
mei, bolii și morții11.

Festivitățile 
de la Alger

ALGER 1 (Agerpres). — La Alger 
s-au desfășurat, joi. festivitățile oca
zionate de cea de-a 25-a aniversare a 
Zilei naționale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare. Cu acest 
prilej, au avut loc demonstrația oa
menilor muncii și o paradă militară, 
la care au asistat Chadli Bendjedid, 
președintele Algeriei, și alti condu
cători algerieni, precum și delegații 
străine. Din țara noastră a participat 
o delegație condusă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul energiei.

România în lume
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - MILITANT

NEOBOSIT PENTRU O PACE DREAPTĂ Șl TRAINICĂ

ÎN ORIENTUL MIJLOCIU"

Săptămînalul kuweitian „Al-Yaqza" despre politica externă 
a României

KUWEIT 1 (Agerpres). — Săptă- 
minalul politic kuweitian „ALr 
YAQZA11 a publicat, recent, sub sem
nătura prof. dr. Bashir Al-Aridy, 
cunoscut politolog, un articol care 
subliniază eforturile președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. in direc
ția unei soluționări juste și durabile 
a conflictului țdin Orientul Mijlociu 
și, in special, a problemei palesti
niene. Relevind activitatea neobosită 
a, președintelui României pentru,» 
dreptul țărilor mici la o existentă 
demnă în comunitatea internațională, 
autorul subliniază că poziția si ini
țiativele șefului statului român in

problemele Orientului Mijlociu, ca
racterizate de răbdare, perseverentă 
și o remarcabilă diplomație, se bucu
ră de aprecierea tuturor părților in
teresate. Acest rol deosebit al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — scrie 
„Al-Yaqza“ — a. fost relevat de pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, care a arătat 
că la baza poziției române stă prin
cipiul bine definit al statornicirii 
unei păci drepte si trainice in Orien
tul Mijlociu, ceea ce decurge din 
conceptul asigurării drepturilor legi
time ale «popoarelor din întreaga 
lume.

în sprijinul înghețării și reducerii bugetelor militare

NAȚIUNILE UNITE 1 — Trimisul 
Agerpres transmite : Luînd cuvîntul 
în Comitetul politic al Adunării Ge
nerale a O.5J.U. in cadrul dezbateri
lor consacrate problematicii dezarmă
rii, reprezentantul României a pre
zentat poziția și propunerile concrete 
ale țării noastre in problema înghe
țării și reducerii bugetelor militare.

Considerăm, a declarat reprezen
tantul tării noastre, că problema în
ghețării și reducerii bugetelor mili
tare trebuie să intre în preocupările 
politice active ale tuturor statelor, 
in special ale statelor puternic înar
mate, cit și ale forurilor internațio
nale de deliberare și negocieri. Re
prezentantul român a prezentat mo
tivațiile profunde, care in concepția 
țârii noastre reclamă includerea a- 
cestui domeniu printre problemele 
urgente și prioritare ale dezarmării, 
arătînd, între altele, că înghețarea, 
urmată de reducerea ulterioară a 
bugetelor militare, depinde, mai 
mult decit alte măsuri de dezarmare, 
de voința politică a statelor ; repre
zintă o ușurare economică imediată 
pentru popoare, permițind accelera

rea progresului tuturor statelor și, 
totodată." sprijinirea eforturilor țări
lor în curs de dezvoltare ; stimulea- j 
ză și dezvoltă încrederea între state 
și ameliorarea climatului internațio
nal ; deschide calea unor decizii po
litice și in alte domenii de dezar
mare.

Subliniind că România a militat • 
atît la O.N.U., cit si în alte foruri 
internaționale pentru adoptarea unor 
măsuri concrete pe acest plan, vor
bitorul a arătat că în procesul de re
alizare a reducerii bugetelor milita
re este necesar să se evite orice mă
sură de natură să modifice echilibrul 
militar in detrimentul securității na
ționale a unei țări sau alteia, eviden- 
tiindu-se opinia tării noastre, pofri- 
vit căreia echilibrul necesar pentru , 
asigurarea securității tuturor statelor, 
progresul real pe calea dezarmării nu 
pot fi realizate pe calea escaladării 
cursei înarmărilor și a acumulărilor 
de arme. ci. dimpotrivă. prin măsuri 
efective de dezarmare, în Special 
nucleare, sub un control internatio
nal efectiv.

în vederea dezvoltării relațiilor de cooperare româno-benineze

Necesitatea unor relații interamericane 
de tip nou - subliniată în rezoluțiile adoptate la sesiunea O.S.A.

LA PAZ 1 (Agerpres). — îrj capi
tala Boliviei au' luat sfirșit lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a Organiza
ției Statelor Americane (O.S.A.). Re
zoluțiile aprobate prevăd, intre al
tele, respingerea activităților mili
tare în zona Mării Caraibilor, crearea 
until institut al reformei agrare, ela
borarea unui plan pe cinci ani de 
colaborare între țările membre în 
domeniile economic, social și cultu
ral. Totodată; sesiunea a reafirmat 
dorința statelor membre de a se li
chida protecționismul pe care S.U.A. 
îl aplică în raporturile lor comerciale 
cu țările, Americii Latine, relevîn- 
du-se că aceste țări au pierdut, in 
ultimii ani. ca urmare a practicilor 
protecționiste, peste 20 miliarde de 
dolari. *

Rezoluțiile aprobate — subliniază 
observatorii politici — vin să com
pleteze litera și spiritul „Declarației 
de la La Paz-1. adoptată dc partici
pant, document care, potrivit agen

ției spaniole E.F.E.. demonsțrează că 
„O.S.A. sprijină procesul democrati
zării continentului-1. Ideea care preva
lează in acest document este că țările 
Americii Latine și din zona Mării 
Caraibilor trebuie să se unească pen
tru a negocia cu Statelb Unite. O.S.A. 
încetând a mai fi o organizație care 
să acționeze' „cu spatele la popoarele 
din regiune11 și trebuind să se trans
forme intr-un organism care să apere 
interesele latino-americane.

Potrivit agenției citate, sesiunea de 
la La Paz s-a încheiat cu convin
gerea țărilor participante că au in
trat intr-o etapă nouă în relațiile lor 
cu S.U.A. în context, este citat amba
sadorul Venezuelei la O.S.A.. care re
leva că „elementul cel mai important 
al reuniunii îl reprezintă faptul că a 
fost probată necesitatea de a se sta
bili, între America Latină și S.U.A., 
relații de tip nou, bazate pe egalitate 
și respect reciproc11.

Măsuri pentru stimularea producției agricole
în R. P. Chineză

BEIJING 1 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că, începind de 
la 1 noiembrie, în China se majorea
ză prețurile cu amănuntul Ia carnea 
de porc, de vită, de pasăre, la ouă, 
legume, produse de pescărie și lapte. 
Pentru ca nivelul de trai al muncito
rilor și altor locuitori din mediul 
urban să nu fie afectat — mențio
nează agenția citată — statul va 
acorda tuturor muncitorilor, inclusiv 
pensionarilor și ucenicilor, o com
pensație lunară, măsură de care vor 
beneficia aproape 100 milioane de 
oameni.

în afară de- aceasta, peste 40 la 
sută din oamenii muncii vor bene
ficia de majorarea retribuției pînă 
la sfîrșitul acestui ap. Agenția China 
Nouă precizează că majorarea se va

face potrivit principiului „de la fie
care după capacitate, fiecăruia după 
muncă11 și va contribui la eliminarea 
egalitarismului.

Cei 800 milioane de țărani, rela
tează agenția de presă chineză, nu 
vor fi, în general, afectați de majo
rarea prețurilor alimentare de bază, 
iar veniturile lor vor spori, în total, 
cu circa 7 000 milioane yuani. datorită 
majorării prețurilor de. achiziție a 
produselor agricole.

Actuala majorare de prețuri a de
venit necesară, relatează agenția 
China Nouă, pentru a reduce dispro
porția dintre prețurile produselor in
dustriale și cele agricole, pentru a 
stimula producția agricolă și p îmbu
nătăți aprovizionarea piețdi ‘jnterne.

AGENȚIILE DE PRESA

Ripostă agresorilor 
rhodesieni

Armata populară mozambica- 
nă a dat o ripostă energica nou
lui raid aviatic agresiv întreprins 
recent de regimul de la Salis
bury împotriva Mozambicului. 
Fotografia alăturată, reprodusă 
din ziarul „International Herald 
Tribune", înfățișează un grup de 
soldați mozambicani în jurul ră
mășițelor unui avion rhodesian 
pe care-l-au doborit în timpul 
luptelor, in provincia Manica.

COTONOU 1 (Agerpres). — Mathieu 
Kerekou, președintele Comitetului 
Central al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, președintele 
Republicii Populare Benin, l-a pri
mit pe ambasadorul României la 
Cotonou. Octavian Cărare.

Șeful statului beninez a transmis, 
cu acest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cordial salut. împreună cu sincere 
urări de sănătate și fericire persona
lă, iar poporului român, urări de 
prosperitate și succes.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor- de cooperare 
româno-benineze.

înțelegeri privind extinderea conlucrării între România 

și Argentina

BUENOS AIRES. 1 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-au încheiat lucră-, 
rile celei de-a IlI-a sesiuni a Comi
siei mixte economice interguVerna- 
mentale românc-argcntiniene.

Cu acest prilej, părțile au semnat 
un protocol privind relațiile comer
ciale bilaterale și intensificarea ac
țiunilor de cooperare economică din
tre cele două țări. Documentul con

semnează o serie de acțiuni In ve
derea lărgirii și diversificării rela
țiilor economice si comerciale dintre 
România și Argentina prin încheg 
ierea de cohtracte pe termen lung și 
prin inițierea de măsuri concrete de 
cooperare in domenii cum ar fi pe
trochimia, hidroenergetica, industriile 
petrolțeră și minieră.

U. R. S. s.

SUCCES AL COMUNIȘTILOR JAPONEZI. Pentru prima dată, Parti
dului Comunist din Japonia, care a înregistrat un avans substantial la ale- 

| gerile generale de Ia 7 octombrie, ii revine președinția unui comitet al 
Camerei Reprezentanților — informează agenția Kyodo. Decizia a fost 

I luată de Comitetul permanent aj Camerei Reprezentanților, care a hotărit 
repartizarea postului de președinte al Comitetului Disciplinar unui depu- 

i tat comunist.

Interesele tuturor națiunilor cer:

Dezvoltarea largă, nestingherită, 
a schimburilor economice internaționale

Lansarea
Contribuții

satelitului „lntercosmos-20"

• Sporirea cu 1 la sută a comerțului mondial poate 
oferi 3 milioane locuri de muncă ® Șomajul — un pro
dus al recesiunii, nu al concurenței • La probleme 

globale — soluții globale
„Asistăm, de la o vreme la res- 

tringerea tot mai pronunțată a sfe
rei comerțului internațional. Dacă 
această tendință se va menține și 
amplifica in viitor, economia mon
dială va cunoaște crize și mai gra
ve decit cea din 1974—1975". Iată 
concluzia la care au ajuns specia
liștii Băncii Mondiale in obișnuitul 
lor raport •anual, publicat recent la 
Washington.

Slăbirea fluxurilor comerciale 
este — așa cum se desprinde și din 
documentul amintit — consecința 
inerentă a multiplicării măsurilor 
protecționiste. a restricțiilor și ba
rierelor artificiale impuse de către 
țările capitaliste dezvoltate. Astfel 
de măsuri, contrare principiilor 
fundamentale ale G.A.T.T. (Acor
dul General pentru Tarife și Co
merț), sînt adesea motivate in Oc
cident recurgindu-se la argumentul 
prin nimic justificat de fapte al 
„necesității de a se apăra locurile 
de muncă11. în special in sectoarele 
ce intimpină concurentă din partea 
noilor veniți pe piața mondială.

Rădăcinile actualei' politici pro- 
tecționiste. ce afectează îndeosebi 
tarile in curs de dezvoltare, sint 
însă mult mai profunde și datează 
de mai multa vreme. încă de la 
apariția tinerelor state indepen
dente pe piața, mondială, țările ca
pitaliste industriale au aruncat a- 
natema asupra lor. invinuindu-le 
de practica „d«ntping“-ului și a 
„exportului de \șomaj“. Partizanii 
protecționismului din Occident au 
solicitat măsuri tot mai ferme de 
protejare a unor produse sau chiar 
a unor întregi sectoare economice 
in fata concurentei țărilor „lumii a 
treia-1, ale căror mărfuri sint uneori 
mai competitive datorită nivelului 
scăzut al salariilor din aceste state.

Astfel de argumente nu cores
pund insă realităților din econo
mia mondială. în fapt, cele mai 
afectate de șomaj sint industriile 
tradiționale din Occident — textile 
și încălțăminte, siderurgie, con
strucții navale — care, cu o pro
ducție in scădere, au inceput să-și 
piardă din competitivitate atît pe 
piețele externe, cit și pe cele in

terne. în același timp, măsurile 
protectioniste luate de țările capi
taliste dezvoltate au complicat și 
mai mult lucrurile. Subvențiile a- 
cordate sectoarelor aflate in difi
cultate nu numai că n-au putut 
opri creșterea șomajului, dar au 
devenit una din principalele surse 
ale inflației galopante. Pe de altă 
parte, restricțiile la importuri, de
parte de a apăra, locurile d# mun
că. deregleșzâ tot mai mult meca
nismul „creșterii stimulate de ex
porturi11. Potrivit raportului, anual 
al Băncii Mondiale, țările capitalis
te dezvoltate exportă de 3.5 ori 
mai multe produse manufacturate 
decit importă din statele „lumii a 
treia11. Cu alte, cuvinte, măsurile 
protecționiste nu se repercutează 
numai asupra țărilor in curs de 
dezvoltare., care iși văd diminuate 
veniturile lor din exporturi, ci și 
asupra statelor care le-au inițiat, 
deoarece compromit un flux co
mercial considerabil mai important 
decit cel „protejat-1.

De aici concluzia evidentă că 
actualul val protectionist a fost 
stirnit nu atit de concuren
ța noilor veniți pe piața mon
dială. cit de încercările unor 
cercuri monopoliste de a menține 
statu quo-ul. pentru a-și păstra pri
vilegiile oferite de vechile relații 
dc inechitate, care au dus la îm
părțirea lumii în țări sărace — 
producătoare de materii prime și 
țări bogate — furnizoare dc pro
duse industriale. Asemenea tenta
tive sint. in fapt, un paradox. Cum 
poate fi împiedicată industrializa
rea țărilor rămase in urmă atit^ 
vreme cit o parte tot mai mare 
(3B la sută in 1973) din instalațiile 
și utilajele industriale produse de 
statele dezvoltate se desfac pe 
piețele „lumii a treia11 ? Totodată, 
creanțele băncilor particulare asu
pra „lumii a treia-1 sînt atit de 
mari, incit supraviețuirea lor fi
nanciară este strins legată de in
dustrializarea țărilor debitoare.

Specialiștii Băncii Mondiale con
sideră că la origiBile neoprotectio- 
nismului se află, de asemenea, 
creșterea lentă a economiilor dez

voltate, care nu permite transferul 
miinii de lucru din sectoarele in 
declin către «ele în expansiune. 
Or, o creștere economică viguroasă 
nu se poate baza decit pe dezvol
tarea icomertului. După calculele 
Băncii Mondiale, sporirea comerțu
lui internațional cu nunjai unu la 
sută ar permite crearea a trei mi
lioane de locuri de muncă. în 
schimb, așa cum avertiza un înalt 
funcționar al Pieței comune, dacă 
„cei nouă11 și-ar închide total 
frontierele comerciale, ar avea nu 
6 milioane de șomeri, cit au azi, 
ci un număr dublu.

Este, astfel, evident că actualele 
probleme cu care sînt confruntate 
țările capitaliste dezvoltate, (rece
siunea, șomajul, inflația) nu pot fi 
soluționate prin restringerea sferei 
relațiilor comerciale internaționale, 
ci. dimpotrivă, prin extinderea ei. 
Totodată, apare tot mai limpede 
că, in condițiile adîncirii interde
pendenței dintre state, nici o țară 
— indiferent de potențialul său 
productiv sau gradul de satisfacere 
a necesităților i/iterne din propriile 
resurse — nu> poate să-și rezolve, 
eficient și durabil, problemele eco
nomice și sociale fără a lua in con
siderare dificultățile cu care sînt 
confruntate celelalte state.

Pornind tocmai de la aceste rea
lități. România socialistă, ea însăși 
țară in curs de dezvoltare, se pro
nunță ferm pentru eliminarea ob
stacolelor de orice natură din calea 
comerțului mondial, precum și 
pentru asigurarea de avantaje su
plimentare pentru exporturile sta
telor rămase in urmă, prin aplica
rea unui tratament special, mai fa
vorabil tuturor acestor state, indi
ferent de sistemul lor social sau 
zona geografică in care sint si
tuate. în același timp, tara noastră 
consideră că se impune ameliora
rea substanțială a sistemului gene
ralizat de preferințe acordate de 
țările dezvoltate celor in curs de 

■dezvoltare. Realizarea acestor o- 
biective ar facilita eforturile țări
lor râmase in urmă ind’-eptate 
spre eliminarea subdezvoltării, a 
decalajelor economice, ar face din 
comerțul mondial o componentă de 
bază a noii ordini economice in
ternaționale. menită să contribuie 
la dezvoltarea tuturor popoarelor, 
la progresul general.

Gh. CERCELESCU

r

ale specialiștilor din România la crearea 
aparaturii instalate la bord

MOSCOVA l (Ager
pres). — In conformi
tate cu programul de 
colaborare a țărilor 
socialiste 
cercetării 
spațiului 
scopuri 
1 noiembrie 1979, 
Uniunea Sovietică 
fost efectuată lansarea 
satelitului artificial al 
Pămintului „Intercps- 
mos-20“. Scopul lansă
rii satelitului „Ințer- 
cosmos-20“ il ■ consti
tuie efectuarea de stu
dii complexe 
suprafeței 
mondial și : 
automată de i 
științifice de 
terestre și 
experimentale.

La bordul satelitului

• a
in domeniul 
și folosirii 
cosmic

pașnice.
in 
la 
in
a

asupra 
oceanului 
strinqerea 
informații 
la stațiile 
maritime

au fost instalate apa
ratură științifică și un 

de 
transmi- 

informații 
create de 

din R.S. Ce- 
R.D.G., Re- 

Socialistă 
R.P. Unga-

„ratura „....... ........ ,
răstem telemetrie 
colectare și 
tere de 
științifice, 
specialiști 
hoslovacă, 
publica 
România.
ră. Uniunea Sovietică. 
Satelitul artificial al 
Pămintului „Intercos- 
mos-20" a fost plasat 
pe o orbită cu parame
trii : distanța maximă 
de suprafața Pămintu
lui (apogeul) 
kilometri ;
minimă de 
Pămintului 
— 467 kilometri ; 
rioada inițială de re
voluție — 94,4 minute;

523 
distanța 

suprafața 
(perigeul) 

pe-

înclinația orbitei — 74 
grade.

Specialiștii țărilor 
participante la experi
ment au efectuat la 
cosmodrom pregătirea 
aparaturii științifice in 
vederea 
realizează 
activității acesteia.

Sistemele de bord 
ale satelitului funcțio
nează normal.

Stațiile terestre 
complexului 
mandă și 
ale Uniunii 
și punctele 
ționare a 
telemetrie 
participante 
ment efectuează 
cepționarea regulată a 
informațiilor științifice 
emise de satelit.

lansării și 
dirijarea

ale 
de co- 

măsurători 
Sovietice 

de recep- 
sistemului 
al țărilor 
la experi- 

re-
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REPUBLICA MALDIVELOR
La 1 noiembrie s-a anunțat sta

bilirea de relații diplomatice la ni
vel de ambasadă intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Maldivelor. Ca răspuns la solicită
rile unor cititori, prezentăm, in cele 
ce urmează, citeva date asupra 
acestei țari.

Situată în Ocecfnul Indian, la pes
te 600 km sud-vest de Sri Lanka, 
Republica Maldivelor este formată 
dintr-un lanț de circa 2 000 de insule 
coraligene (din care numai 210 sint 
locuite), grupate in 19 atoluri, cu o 
suprafață dc 298 kmp. Populația se 
ridică la 140 000 locuitori. Limba 
oficială este divehi, un dialect al 
limbii, sihhateze (vorbită in Sri 
Lanka). Orașul Male, capitala ță
rii. are peste 17 000 locuitori.

Nedispunind de terenuri fertile 
și. ducind lipsă de apă dulce (apa 
fintinilor este destul de sărată, iar 
riuri, practic, nu există), agricultu
ra este slab dezvoltată ; se cultivă, 
pe mici suprafețe, porumb, orez, 
manioc și sorg. Principalele planta
ții : cocotieri, arbori de piine, citrice.

Tară in curs de dezvoltare, fă- 
cînd parte din „Grupul celor 77“ și 
din mișcarea statelor nealiniate, 
Republica Maldivelor se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare și cooperare cu toate ță
rile, militînd pentru o politică de 
destindere, dezarmare și pace.

Oceanul, J^cloan.

Intîlnindu-se pe aceste coordona
te. România socialistă și Republica 
Maldivelor au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de am
basadă, in intiresul popoarelor lor, 
al colaborării, păcii și cooperării in
ternaționale.

N. P.

SOLIDARITATE CU POPORUL 
I PALESTINIAN. Președintele Comi- 
I telului Executiv al O.E.P., Yasser 

Arafat, l-a primit la Beirut pe Ho 
I Ying, adjunct al ministrului de 
| externe chinez, anunță agenția pa

lestiniană Wafa, care precizează 
I că, cu acest prilej, oaspetele chi- 
l nez a reafirmat sprijinul țării sale 

față de revoluția palestiniană și 
I O.E.P. La rindul său, Y. Arafat a 
i mulțumit pentru „sprijinul constant 

al Chinei acordat luptei poporului 
I palestinian".

OBIECTIVE ALE INTERNATIO- 
, NALEI SOCIALISTE. în orașul 
I portughez Estoril s-au desfășurat 
I lucrările unei reuniuni a Biroului 

Internaționalei Socialiste. Rezolu- 
I tiile adoptate condamnă politica de 
I apartheid din R.S.A. și exprimă so

lidaritatea cu mișcările de eliberare 
I națională» din Africa australă, se 

pronunță’ pentru ratificarea neîn- 
i tirziată a acordului SALT II și 

autorizează pe președintele inter- 
I naționalei. Willy Brandt, si ne vice- 
| președintele ei. cancelarul austriac 

Bruno Kreisky, să mențină contac- 
I tele stabilite cu Organizația pentru 

Eliberarea Palestinei.

CONVORBIRI LA SOFIA. La 1 
noiembrie, la Sofia au început con
vorbirile dintre Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, sosit intr-o vizită la 
Sofia. Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bila
terale. ca și probleme internaționale 
de interes comun. îndeosebi vizind 
Securitatea europeană.

ALEGERE. In ședința sa de joi, 
Adunarea R.S.F.I. a ales pe Stana 
Tomașevici Arnesen in funcția de 
președinte al Consiliului Federal 
al Adunării R.S.F. Iugoslavia, in
formează agenția. Taniug.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
GRECIA a avut loc la Atena. 
fost analizate probleme ale situat' a 
economice și politice din Gț 
După cum relatează ziarul „Ivzct 
pastis11. plenara a adresat forțelor 
democratice un apel la unitate în 
lupta pentru apărarea intereselor 
celor ce muncesc. Dc asemenea, a 
fost subliniată necesitatea activiză
rii muncii politico-educative de
masa.

. REUNIUNE A TARILOR NORDICE. Primii miniștri ai Danemarcei, 
I Finlandei. Islandei, Norvegiei și Suediei și-au desfășurat, marți și miercuri, 
; la Reykjavik, reuniunea anuală, convenind asupra necesității de a inten

sifica cooperarea țărilor lor pe multiple planuri. Ei au stabilit ca pe viitor
I reuniunile premierilor celor cinci țări din nordul Europei să sc desfășoare 

de două sau trei ori pe an; Cei ainci șefi de guvern au ajuns la un acord 
privind extinderea colaborării inmomeniile construcțiilor de instalații por- 

, tuare, uzine, spitale, școli. Un grup de lucru va prezenta, pînă la sfîrșitul 
anului, un raport asupra modalităților de stimulare a cooperării intreprin- 

I derilor din țările nordice.

PROGRAM PENTRU IMPULSIO
NAREA PROGRESULUI TEHNIC. 
Președintele Jimmy Carter a anun
țat un program guvernamental vi
zind impulsionarea progresului teh
nologic — transmite agenția Asso
ciated Press. „Inovațiile industriale 
sint necesare, a declarat președin
tele. dacă dorim să soluționăm 
unele din cele mai presante proble
me ale națiunii — reducerea infla
ției, asigurarea unor noi surse de 
energie, protejarea mediului si re
surselor naturale si ameliorarea 
asistentei medicale-1. Programul 
prevede, între altele, alocarea de 
fonduri pentru sprijinirea cercetării 
și dezvoltării, simplificarea siste
mului de patente și difuzarea mai 
largă a informațiilor tehnologice, 
externe sau interne.

ÎN SPRIJINUL CREȘTERII PRO
DUCȚIEI ALIMENTARE. Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimen

Revendicări ale Angliei 
față de C. E. E.

BONN 1 (Agerpres). — La Bonn 
s-au încheiat convorbirile dintre 
cancelarul federal al R.F.G.. Helmut 
Schmidt, și premierul britanic, 
doamna Margaret Thatcher, consa
crate în principal cererii britanice 
de revizuire a contribuției Angliei 
la bugetul C.E.E. După cum relevă 
agențiile Reuter și D.P.A.. premierul 
Thatcher a relevat că Marea Brita- 
nie plătește cea mai mare contribu
ție la buget — un miliard de lire 
sterline anual (două miliarde de do
lari) — deși venitul ei pe locuitor se 
situează sub media pe Piața comună.

Cancelarul Schmidt a apreciat do
rința Marii Britanii drept „înteme
iată11 șT si-a exprimat speranța că 
la viitoarea reuniune la nivel înalt 
a C.E.E., de la Dublin, vor putea fi 
stabilite cel puțin principiile care 
să stea la. baza soluționării cererii 
britanice.

tație și Agricultură (F.A.O.) a . 
anunțat că va acorda credite în 
valoare de 131,2 milioane dolari ■ 
mai multor țări în curs de dezvol- . 
tare în vederea creșterii produc
ției alimentare. Cele mai mari ' 
fonduri le va primi Bangladesh — , 
43,7 milioane dolari, pentru îmbu
nătățiri funciare și finanțarea unor I 
lucrări de hidroameliorații, Mali — . 
22,4 milioane dolari pentru dez
voltarea zonelor rurale, și Egiptul I 
— 20,9 milioane dolari, în vederea 
punerii în valoare a unor noi su
prafețe agricole.

ACORD ÎNTRE R.D.G. SI R.F.G.- I 
Miercuri a fost semnat la Berlin un I 
acord guvernamental între R.D.G. 
și R.F.G. privind scutirea reciprocă I 
de impozite și taxe a autocamioa
nelor și autobuzelor care se află 
temporar în cealaltă țară.

Evenimentele din Bolivia
LA PAZ 1 (Agerpres). — în cursul 

zilei dc joi. blindate și efective de 
infanterie boliviene. sub comanda co- 

I Ionelului Alberto Natușch Busch, au 
ocupat centrul capitalei boliviene. Pa
latul prezidențial și alte instituții. în- 
tr-o declarație' radiodifuzată la La 
Paz. anunță agenția France Presse, 
Busch a arătat'că a preluat puterea 
și că „Mișcarea Constituționalistă a 
Forțelor Armate-1, pe care o conduce, 
înțelege să respecte prevederile con
stituționale si legile tării, drepturile 
sindicale, sociale si cetățenești, auto
nomia universitară si că Parlamentul 
urmează să funcționeze normal.

Potrivit agenției France Press», 
forțele armate aeriene boliviene. ca 
și garnizoanele din La. Paz. Sucre, 
Potosi. Camiri si Villamontes și-au 
exprimat sprijinul fată' de acțiunea 
colonelului Alberto Natusch Busch. 
Alte centre militare — Cochabamba, 
Santa Cruz — au rămas pînă în pre
zent în espectativă.
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