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PANOU DE ONOARE
IN CINSTEA CONGRESULUI

PREMIERĂ INDUSTRIALĂ LA REȘIȚA
Prima turbină bulb de concepție românească

Constructorii de mașini din Re
șița cinstesc apropiatul Congres al 
partidului cu noi succese în produc
ție : ei au livrat beneficiarului — 
centrala hidroelectrică de la Slati
na — prima turbină de tip bulb de 
cqnceiptie românească, produsă la 
Reșița. Noul agregat, deosebit de

complex, aie o greutate de peste 
500 de tone și o putere de 13.5 me
gawați la 7,5 metri coloană de apă. 
Turbina are caracteristici tehnico- 
functionale superioare, comparabile 
cu performantele celor mai moder
ne produse similare realizate în 
străinătate. (Nicolae Cătană).

AU INTRAT ÎN FUNCȚIUNE :

Un eveniment politic de profundă semnificație in dezvoltarea

conlucrării frățești, multilaterale, romano - iugoslave
■

Fabrica de mobilă știi 
din Cîmpeni 

întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din Cîmpeni, județul 
Alba, unitate care a intrat în func
țiune în urmă cu un deceniu, cu
noaște o puternică dezvoltare și 
modernizare. în actualul cincinal, 
aici se construiesc patru noi fa
brici. Prima dintre acestea, fabri
ca de mobilă stil, a fost pusă in 
funcțiune joi, 1 noiembrie, cu o • 
lună în avans față de termenul 
planificat, ceea ce permite realiza
rea în acest an a unei producții .su
plimentare de 4,5 milioane lei. Prin 
specificul său, noua fabrică asigu
ră valorificarea superioară a ma
sei lemnoase, a îndelungatelor 
tradiții ale locuitorilor din Apu
seni în prelucrarea lemnului. (Ște
fan Dinică).

Fabrica de oxigen 
din Baia Mare

Pe platforma industrială de est a 
municipiului Baia Mare a intrat în 
funcțiune un nou obiectiv : fabrica 
de oxigen a întreprinderii metalur
gice de metale neferoase, care are 
o capacitate de 5 000 metri cubi oxi
gen pe oră. Prin utilizarea în sco
puri tehnologice a aerului îmbogă
țit in oxigen la faza de topire în 
suspensie, a concentratelor cuptoa
re se obține o creștere'de capacitate 
de 60 000 tone pe an. Intensificarea 
proceselor chimice metalurgice cu 
contribuția . oxigenului determină o 
importantă reducere a consumului 

. de gaz metan, precum și obținerea 
unor gaze sulfuroase mai concen
trate, ceea ce . va duce la sporirea 
producției de acid sulfuric cu 55 000 
tone pe an. (Gheorghe Susa).

într-o atmosferă sărbăto
rească, populația Capitalei
a «salutat cu entuziasm
ye cei doi conducători
de partid
Vineri, 2 noiembrie, a 

început vizita oficială de 
prietenie pe care, la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, o întreprinde 
in tara noastră tovarășul 
Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Această nouă întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito se înscrie in cronica 
tradiționalelor legături de 
prietenie și colaborare 
româno-iugoslave ca un 
moment de majoră sem
nificație, menit să dea un 
nou impuls si o mai mare 
amploare relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. dintre 
România și Iugoslavia, in 
interesul reciproc, al cau
zei generale a socialis-

mului și păcii. Sentimen
tele de stimă, prețuire, 
solidaritate și întrajuto
rare ce stau la baza ra
porturilor statornicite în
tre popoarele noastre și-au 
găsit o elocventă expre
sie în primirea plină 
căldură și entuziasm 
cută înaltului oaspete 
goslav.

Ceremonia sosirii 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni, unde a domnit o 
atmosferă sărbătorească, 
specifică evenimentelor 
politice de mare însem
nătate. Pe frontispiciul 
aerogării au fost arborate 
drapelele 
României 
viei, ce încadrau 
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Pe mari pancarte 
erau înscrise, in limbile 
română și sirbă, urările 
„Bun venit în Republi
ca Socialistă România
(Continuare 
in pag. a III-a)

de stat ale 
și« lugosla- 

por-

și de stat

început convorbirile oficiale

Două instalații chimice 
la Mărășești

La întreprinderea chimică din 
Mărășești au fost puse în funcțiu
ne două noi secții de înaltă tehni
citate : instalațiile de fabricare a 
înlocuitorilor de colofoniu și a răși- 

- nilor dure. Tot aici, în actualul 
cincinal au fost construite și date 
in exploatare secțiile de fabricare 
a spumogenului si detergentilor. 
Față de primul an al cincinalului 
actual, capacitatea de producție a 
întreprinderii a crescut de aproape 
trei ori. (Dan Drăgulescu).

O nouă capacitate 
Ea filatura din Fălticeni
O nouă unitate de producție, cu 

capacitatea de 300. tone fire pe an, 
a fost pusă in funcțiune în cadrul 
Filaturii de in și cînepă din. Fălti
ceni. Noul obiectiv, care se înscrie 
în noul program de investiții vizind 
dezvoltarea și modernizarea filatu
rii, va determina importante trans
formări calitative în profilul acestei 
unități. Se are în vedere ca numai 
prin utilarea spatiilor vechi de pro
ducție potențialul productiv al aces
tora să sporească cu încă 300 tone.

(Agerpres)

IMPORTANTE ECONOMII MATERIALE 
Șl ENERGETICE

în unitățile industriale din jude
țul Mehedinți se aplică în produc
ție valoroase inițiative : „Să lu
crăm o zi pe lună cu electrozi eco
nomisiți". „Din aceeași cantitate de 
metal —mai multe produse". „O zi 
pe semestru — întregul parc de 
mașini să funcționeze cu benzină 
și motorină economisiri". „Contul 
economiei de energie electrică" si 
altele, menite să determine gospo-

dârirea mai judicioasă a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
si energiei electrice. Pină astăzi, pe 
ansamblul județului s-au economi
sit 570 tone metal, 19 000 tone com
bustibil convențional, 26 milioane 
kWh energie electrică. 110 000 kg 
electrozi, aproape 500 tone benzină 
și motorină și alte însemnat^ canti
tăți de materiale. (Virgiliu Tătaru).

SUPLIMENTARI — ÎNSEMNATE CANTITĂȚI 
DE PRODUSE

întreprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel dip Zalău a 
îndeplinit înainte de termen planul 
la producția 'industrială pe patru 
ani. asigurind o producție suplimen
tară de 337 milioane lei. Același 
succes este anunțat si de Intreprin-

derea de produse ceramice care va 
asigura astfel suplimentar construc
torilor de locuințe Iți milioane, câ- 

' rămizi echivalente, ceea ce înseam
nă mai mult de 900 apartamente 
convenționale. (Ion Mureșan).

DECADĂ RECORD LA HUNEDOARA

între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip

Pentru a tntimpina Congresul al 
XII-lea al partidului cu succese de 
prestigiu în întrecere, în toate uni
tățile economice din județul Hune
doara perioada 20—31 octombrie a 
fost declarată decadă record în 
producție. în acest răstimp s-au 
declanșat noi acțiuni muncitorești, 
s-au înregistrat adevărate fapte de 
muncă ai căror promotori au fost 
comuniștii. Decada record s-a în-

cheiat cu un frumos bilanț : s-au 
produs peste prevederi 2 000 tone 
cărbune, 3 077 tone fontă cenușie, 
313 tone oțel, 10 240 tone laminate. 
350 metri cubi panouri mari pen
tru construcții, 550 metri pătrat i 
placaje finite, 2 580 metri pătrați 
dale mozaicate din marmură și alte 
însemnate ’ cantități de produse. 
(Sabin C'erbu).

CU PLANUL PE PATRU ANI ÎNDEPLINIT

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, vineri. 2 noiembrie. con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii

Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Virgil Trofin. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., vieeprim-ministru al gu
vernului. președintele pârtii tării 
noastre in Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economică, 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al-P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Stefan Biriea. membru al C.C. al 
P.C.R., directorul cabinetului secre
tarului general al partidului și pre
ședintelui republicii, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier al

. secretarului general al. partidului și 
președintelui republicii, general-colo-

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescuîn onoarea tovarășului Iosip Broz Tito
Tovarășul Nicolae Ceausescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, vineri, 
un dineu in onoarea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

La dineu au participat tovarășii 
Ilie Verdeț,. Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu. Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă. Emil

Drăgănescu, Janos Fazekas. Ion Io- 
nița, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin. Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Nicolae Constantin. Mi
hai Dalea, Nicolae Glosan, Ion Ursu. 
Richard Winter. Dumitru Popa, Ilie 
Rădulescu, Marin Vasile, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centra
le, precum și Nicolae Mihai, amba
sadorul țării noastre

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Dragă tovarășe Tito,
Dragi prieteni și tovarăși,

. Doresc, înainte de toate, să exprim deosebita bucurie 
de a mă întîlni din nou cu dumneavoastră, dragă tova
rășe Tito, și să vă adresez, din adîncul inimii, un cald 
salut și urarea de bun venit pe pămîntul României'. 
Poporul român vă primește cu cele mai profunde sen
timente de stimă și prețuire, ca pe un vechi și apro
piat prieten. îmi face, de asemenea, plăcere să dau 
expresie sentimentelor de caldă prietenie tovărășească 
ale poporului român față de popoarele frățești ale 
Iugoslaviei, înaltei aprecieri pentru succesele remar
cabile pe care ele le obțin, în frunte cu dumneavoastră, 
în-'propășirea economico-socială a patriei, în făurirea 
noii orînduiri.

Sîntem deosebit de satisfăcu'ți de modul în care evo
luează prietenia, solidaritatea și colaborarea dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre. întilnirile și con
vorbirile pe care le-am avut împreună s-au încheiat 
întotdeauna cu rezultate fructuoase, întărind conlu
crarea dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și Iugo
slavia. Guvernele noastre au acționat și acționează în
(Continuare in pag. a IlI-a)

în întîmpinarea marelui forum 
al comuniștilor — cel de-al XII-lea 
Congres al partidului — oamenii 
muncii din industria sectorului 6 
al Capitalei raportează îndeplini
rea, la 2 noiembrie, a sarcinilor de 
plan pe patru ani ai cincinalului la 
indicatorul producției industriale. 
Ca urmare a acestui succes, ei 
și-au creat condiții pentru a valo
rifica avansul dc timp cîștigat și 
a realiza pină la finele anului un

spor de producție în valoare de 
3,1 miliarde lei, materializat in 
10 300 tone utilaje pentru iridus- 
tria materialelor de construcții și 
refractare, 580 tone utilaje tehno
logice pentru industria alimentară, 
3 180 tone obiecte sanitare din por
țelan, 157 .tone lacuri, și vopsele, 
motoare electrice însumind o pu
tere de 492 MW, 15 milioane, mp 
țesături și alte produse. (Agerpres).

locotenent Janko Șușnar, Blago Man- 
dici și Milivoe Maksici, consilieri ai 
președintelui republicii. Jovan Pe- 
cenovici, ambasador in Secretariatul 
Federal pentru afacerile externe, 
Traiko Traikovski, director în Secre
tariatul Federal pentru afacerile ex
terne.

Convorbirile prilejuiesc —• și de 
această dată — un deschis și rodnic 
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale și de perspectivă ale 
Partidului Comunist Roman și Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, ex
tinderea în continuare, pe multiple 
planuri, a relațiilor româno-iugosla- 
ve, precum și în legătură cu un cerc 
larg de probleme ale 
ționale, ale ‘mișcării 
muncitorești.

Tovarășul Nicolae 
adresat tovarășului Iosip Broz Tito 
un cald salut prietenesc, în numele

nel Vasile Ionel, adjunct al ministru
lui apărării naționale, 
director in Ministerul 
terne. Nicolae Mihai, 
României la Belgrad.

Din partea iugoslavă — tovarășii 
Petar Stambolici, membru al Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Branko 
Mikulici, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia,. Iosip Vrho- 
veț, secretar'federal pentru afacerile 
externe, Metod Rotar, secretar fe
deral pentru comerțul exterior, pre
ședintele părții iugoslave in Comisia 
mixtă iugoslavo-romănă de colabo
rare economică, Berislav Badurina, 
șeful cabinetului președintelui re
publicii, Trifun Nikolici, ambasado
rul- Iugoslaviei la București, general-

Vasile Șandru,
Afacerilor Ex- 

ambasadorul

I- ROADE ALE CREAȚIEI TEHNICE DE MASĂ
Oamenii muncii din județul Mu

reș acordă o deosebită atenție pro
movării progresului tehnic. In pe
rioada care a trecut din acest cin
cinal au fost aplicate 262 inovații, 
a căror eficiență echivalează cu 
economisirea de materii prime in 
valoare de peste 50 milioane lei. 
Studiile și soluțiile tehnico-econo- 
mice cu care inventatorii și inova
torii din județ au participat la fes-

tivalul „Cintarea României" se re
găsesc intr-un spor de producție 
însumind circa 500 milioane lei. In 
fruntea acestei acțiuni șg sitiicază 
colectivele de oameni ai muncii de 
la Combinatul 
■întreprinderile 
„Metalotehnica" ___
I.P.L. Reghin și întreprinderea de , 
sticlărie și faianță din Sighișoara. 
(Gheorghe Giurgiu).

(Continuare in pag. a IlI-a)

la Belgrad.

vieții interna- 
comuniste chimic . Tirnăyeni, 

„Electromures" si din Tg. Mureș,Ceausescu

în timpul convorbirilor oficiale

A.u luat parte, de asemenea, tova
rășii Petar Stambolici, Branko Mi
kulici, Iosip Vrhovet, Metod Rotar, 
Berislav Badurina, Trifun Nikolici, 
ambasadorul Iugoslaviei în tara 
noastră, celelalte persoane oficiale 
care il însoțesc pe președintele Iosip 
Broz Tito în vizita în tara noastră.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășul Iosip Broz Tito au . rostit 
toasturi.

Toastul tovarășului
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni,
Ne bucură foarte mult faptul că ne aflăm din nou 

în. mijlocul dumneavoastră, în România socialistă ve
cină. în caldele dumneavoastră cuvinte de bun venit 
și în sentimentele de prietenie pe care ni le-au expri
mat astăzi cetățenii orașului București, noi vedem o 
nouă dovadă că cele două țări și popoare ale noastre 
sini pătrunse de aceleași sentimente de prietenie, de 
apropiere .și de respect reciproc.

Doresc să remarc și cu această ocazie că relațiile 
dintre cele două țări și partide ale noastre sînt in
tr-adevăr exemplare. Semnificația lor este și mai lar
gă, ' deoarece ele constituie o contribuție concretă la 
stabilitate, încredere și la o colaborare mai strînsă în 
Europa și în special în această parte a ei.

Ceea ce am realizat pină acum, ca, de exemplu, 
„Porțile de Fier 1“ și „Porțile de Fier II", reprezintă 
astăzi un simbol al colaborării de bună vecinătate, 
bazată pe egalitate în drepturi. Iugoslavia acordă o 
mare importanță dezvoltării relațiilor sale cu vecinii, 
pe aceeași bază principială. Considerăm că această 
politică de bună vecinătate mi are alternativă, nici
(Continuare in pag. a
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Sub semnul deplinei unități 
CONGRESUL PARTIPULUVCONGRESUL iNTREGlilUI POPOR 

pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

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

»;.L

S

r

Exigența comunistă-îorța motrice
de la bine spre mai bine

Sub semnul 
pentru viilor, 
proiectelor de 
că vor ti supuse aprobării 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R., conferința organi
zației de partid Drobeta- 
Turnu Severin a prilejuit, 
totodată, o evaluare realis
tă a ceea ce s-a înfăptuit 
în perioada de la conferin
ța municipală precedentă și 
pină azi. Pe lingă eviden
țierea experienței dobîn- 
dite in activitatea organiza
țiilor de partid, au fost su
puse unei atente examinări 
lipsurile și neajunsurile 
manifestate în diferite 
menii ale activității 
partid.

Din darea de seamă, 
și din < 
turat eu 
că în 
s-a afirmat tot mai puter
nic rolul politic al organe
lor și organizațiilor de 
partid in conducerea între
gii activități ecoaomico-so- 
ciale. in mobilizarea colec
tivelor de oameni ai mun
cii din municipiu la înfăp
tuirea sarcinilor din indus
trie. construcții, din dome
niile social-cultural și edi- 
litar-gospodăresc. Idee sus
ținută cu citeva date edifi
catoare : pe ansamblul mu
nicipiului producția globa
lă industrială a înregistrat 
un ritm mediu de creștere 
de 12.3 la sută, iar produc- 
ția-marfă a sporit cu 29 
la sută. Numai în 
care a trecut din 
s-au produs peste 
rile planului 420 
kWh energie electrică. 172 
vagoane marfă echivalente 
pe patru osii. 264 000 mp 
furnire estetice, aite can
tități de produse.

Intr-adevăr, după cum 
au subliniat cea mai mare 
parte dintre vorbitori, este 
un bilanț care înscrie rea
lizări notabile ~ și totuși 
nu de natură să satisfacă 
pe deplin, 
oa o notă 
conferinței 
ritui critic, 
nistâ — ca ,, 
greșului de la bine spre 
mai bine.

Astfel, s-a criticat faptul 
că nu au fost găsite întot
deauna cele mai bune căi 
de acțiune pentru punerea 
integrală in valoare a po
sibilităților . și rezervelor 

\ existente în unitățile in-

preocupării 
in lumina 
documente

do- 
de

____________ _ ca 
dezbateri s-a con- 
t deosebire faptul 
intervalul analizat

; cu 
perioada 
acest an 
prevede- 
milioane

In acest sens, 
caracteristică a 
s-a reliefat spi- 
exigența comu* 
„motor" al pro-

„Îl asigurăm pe comandantul suprem
că toți cei ce slujesc patria sub drapel

A

dustriale, pe șantierele de 
investiții. Atît in stilul bi
roului comitetului munici
pal de partid, cit și al or
ganelor și organizațiilor de 
partid s-au manifestat 
unele neajunsuri, mai ales 
în ce privește orientarea

partid de pe șantiere în ce 
privește introducerea pe 
scară mai largă a metode
lor industriale, de înalt ran
dament. întronarea 
discipline ferme.

în strinsă legătură 
ceste neîmpliniri au

unei
cu a- 

fost

• Un bilanț fructuos, care nu a 
generat automulțumire ® Dincolo 
de date și cifre - munca vie, 
directă cu oamenii ® Lichidarea 
restanțelor - o problemă de con
știință și răspundere revoluționară

consiliilor oamenilor mun
cii ; organismele democra
ției muncitorești n-au fost 
întotdeauna îndrumate spre 
problemele esențiale, nu 
au fost îndeajuns sprijini
te, in așa l'el incit să fie 
in măsură să sesizeze ope
rativ cauzele unor dereglări 
în producție și să acționeze 
cu întreaga autoritate cu 
care sînt investite. De aici 
— cum spuneau, in cuvin- 
tul lor, comuniștii Dan 
Sănduțu. Constantin Stan- 
cana și Gheorghe Ileanu — 
și răminerile în urmă in 
indeplinirea unor indicatori 
de plan, bunăoară la ex
port, unde se mențin încă 
restanțe la o serie de pro
duse. în prea mică măsură 

.............. - ini- 
lu- 

mai

aduse in. discuție de către 
unii participanți la dezba
teri — printre care loan 
Maxim, Ștefan 
ginia Hoară, 
leț și alții 
te deficiențe 
ca politico-ideologică
cultural-educativă: nu s-au 
folosit întotdeauna cele mai 
eficiente căi și mijloace de 
popularizare a unor sarcini 
importante, de mobilizare a 
oamenilor la înfăptuirea lor. 
Pe aceeași temă — perfec-

Prună, Vir- 
Aurica Zău- 
— anumi- 
din muți

și

tionarea continuă a muncii 
de partid — vorbitorii au 
insistat asupra necesității 
perseverentei în îndepli
nirea hotăririlor și a exer
citării unui control mai sis
tematic asupra 
tivități.

Cu aceeași 
re s-au oprit 
ții și asupra 
din viitorul 
volumul investițiilor în mu
nicipiu se va cifra la 8.5 mi
liarde lei. Pe această bază, 
producția globală industria
lă va înregistra un ritm 
mediu anual de creștere 
de 12.6 la sută, iar produc
ția netă industrială de 
16.4 la sută. înfăptuirea 
acestor mobilizatoare obiec
tive — au reliefat partici
panta la conferință — im
pune o angajare plenară a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii intr-o acti
vitate temeinic organizată 
și condusă, însuflețită de o 
puternică responsabilitate 
partinică pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective ce vor 
fi trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului.

întregii ac-
răspunde- 

participan- 
obiectivelor 

cincinal cînd

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii

i-Șî- vor îndeplini sarcinile exemplar"
Vineri a avut loc plenara 

Consiliului politic superior 
al armatei, care a dezbătut 
proiectele documentelor ce
lui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Participantii la dezbateri 
au dat expresie deplinei 
adeziuni a militarilor tării 
la documentele programati
ce ale Congresului al 
XII-lea al partidului, au 
susținut. în unanimitate, 
propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceausescu să fie 
reales în înalta funcție de 
secretar general al partidu
lui.

Plenara a analizat cu exi
gentă comunistă căile .per
fecționării procesului in
structiv. îmbunătățirii mun
cii de educare politică, pa
triotică și revoluționară a 
militarilor, ridicării nuferii 
combative a unităților și 
marilor unități, în spiritul 
ordinelor și orientărilor 
date de comandantul su
prem al forțelor armate — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

într-o atmosferă entu
ziastă. cei prezenți la lu
crările plenarei au adresat

o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceausescu, in care 
se spune : Asemenea între
gii națiuni, fiii tării care-și

a României spre comunism.
Luind cunoștință cu deo

sebită satisfacție de hotă- 
rîrea cu privire la aolicarea

Plenara Consiliului 
politic superior al armatei

slujesc patria sub drapel 
își exprimă , recunoștința 
nemărginită fată de dum
neavoastră. mult iubite i si 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru contribu
ția hotăritoare adusă la 
fundamentarea și elabo
rarea proiectelor documen
telor Congresului al XII-lea 
al partidului. în gind șl 
simțire cu toti cetățenii 
tării, susținem cu hotărfre 
și deplină bucurie propu
nerea realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de , 
secretar general al partidu
lui. realegere care oferă ga
ranția sigură a realizării cu 
deplin succes a grandiosului 
program de edificare a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate si înaintare

celei de-a doua etape de 
majorare a retribuției per
sonalului armatei, plenara 
exprimă profunda gratitu
dine fată de conducerea 
partidului, de dumneavoas
tră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu,

pentru grija deosebită acor
dată îmbunătățirii perma
nente a condițiilor de viată 
ale celor ce străjuiesc pa
tria sub draix-l.

Vă asigurăm, tovarășe 
comandant suprem, că, in 
activitatea lor, comuniștii 
din armată. toți militarii 
iși vor consacra toată pu
terea lor de muncă în ve
derea îndeplinirii exempla-' 
re a îndatoririlor ce le re
vin, de a fi gata in orice 
moment pentru apărarea cu 
fermitate a cuceririlor re
voluționare ale poporului, 
a integrității teritoriale, a 
independentei și suverani
tății scumpei noastre patrii.

documentelor celui de-al

s-a dat „cale liberă" 
țiativei ca un om să 
creze concomitent la 
multe mașini, numărul ab
sențelor nemotivate este 
încă ridicat și nu in toate 
situațiile comuniștii, orga
nizațiile de partid au acțio
nat cu răspunderea cuve
nită pentru eliminarea ca
rențelor oe grevează asu
pra calității produselor.

Cu aceeași exigență, par
ticipantei la conferință au 
căutat și cauzele neajunsu
rilor ce s-au manifestat pe 
unele șantiere de construc
ții — neajunsuri care au 
făcut ca o serie de obiec
tive industriale să fie ră- , 
mase în urmă, iar la lo
cuințe planul pe municipiu 
să nu se îndeplinească nici 
în proporție de 50 la sută 
— criticindu-se lipsa de fer
mitate a comitetului muni
cipal, a organizațiilor de

este

Din hotărîrile conferințelor»

de partid
• Sub îndrumarea organizațiilor de partid, în unitățile economice din 

municipiu vor fi întocmite, pină la 15 decembrie 1979, programe de fun
damentare a indicatorului productivității muncii pentru 1980, cuprinzind 
acțiuni de extindere a mecanizării și automatizării, de generalizare a 
polideservirii, de autodotare, in așa fel incit pină la sfîrșitul anului viitor 
să se ajungă la realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp de 
cel puțin 96 la sută. (Conferința municipală de partid Brașov).

• Pentru ca ponderea produselor noi și reproiectate să ajungă la cel 
puțin 45 la sută din totalul producției realizate, comitetul municipal va 
îndruma activitatea organizațiilor de partid și a consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile industriale spre crearea și asimilarea urțor mașini, 
utilaje, aparate și instalații cu caracteristici tehnico-funcționale ridicate. 
(Conferința municipală de partid Buzău).

9 Membrii biroului și comitetului municipal de partid, conducătorii 
unităților economice și ai organizațiilor de masă, grupul de lectori, vor 
participa nemijlocit, pe baza unui program special cu răspunderi precise, 
la acțiunile de informare a oamenilor muncii în legătură cu diverse as
pecte' ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru și vor 
dezbate diferite teme de interes cetățenesc. (Conferința municipală de 
partid Făgăraș).

y

Aprobarea unanimă a __________ ___  __
XII-lea Congres al partidului, susținerea entuziastă a 
propunerii ca tovarășul Nicolae Ceausescu să fie reales 
în înalta funcție de secretar general al partidului siht 
exprimate și în telegramele adoptate de plenarele Con
siliului politic al Ministerului de Interne, de comanda
mentele aparținind acestui minister, de consiliile poli
tice ale comandamentelor de armată și de arme din 
Ministerul Apărării Naționale, 
totodată, hotărîrea militarilor 
forțele pentru transpunerea în 
care Ie va adopta înaltul forum 
edificarea societății socialiste 
și înaintarea României spre comunism.

întinerește municipiul 
Piatra Neamț

In perimetrul orașului Piatra 
Neamț a prins contur cel mai 
tinăr cartier, situat in imediata 
vecinătate a centrului civic .-.1 
municipiului. Este cartierul 
„Speranței", in care s-au înăl
țat. într-un termen scurt, peste 
600 apartamente. S-a încheiat, 
astfel, restructurarea unei zone 
urbane create în primele decenii 
ale secolului nostru, care prin 
înfățișarea ei nu se armoniza 
cu noul peisaj arhitectonic fău
rit în anii socialismului. Muni
cipiul Piatra Neamț. în cuprin
sul căruia au fost construite 
clădiri insumînd peste 20 000 a- 
partamente. este reînnoit în 
proporție de 85 la sută. Numai 
in 1979 au fost construite 4 000 
de locuințe, au fost modernizate 
numeroase artere de circulație, 
care au schimbat fundamental 
înfățișarea orașului, devenit a- 
cum o așezare dinamică. în pli
nă înflorire. (Agerpres).

Cu planul pe patru ani 
îndeplinit

Colectivul întreprinderii li
niere din Baia de Arieș a rit- 
portat indeplinirea planului .•« 
patru ani din actualul cincinM, 
urmind să realizeze, pină la 
sfirșitul anului, o producție su
plimentară de peste 60 milioa
ne lei.

Galați — oțelăria nr. 3
Telegramele exprimă, 
de a acționa cu toate 
viață a hotăririlor pe 
al comuniștilor, pentru 
multilateral dezvoltate

și din propunerile 
participanților la dezbateri

• Comitetul municipal de partid să-și perfecționeze stilul și metodele 
de muncă pentru a acorda un ajutor mai substanțial noilor organizații de 
bază de pe șantierele obiectivelor de investiții sau din cadrul capacități
lor puse recent în funcțiune. (Conferința comitetului municipal de partid 
Vaslui).

• O parte din absolvenții învățămîntului superior. în specialitățile 
navale, să fie repartizați pe perioada stagiului și in unitățile de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică de profil, deoarece acestea dispun de 
ateliere de microproducție industrială, unde se poate realiza o stagiatură 
în bune condiții și unde se pot forma ca buni cercetători și specialiști. 
(Conferința municipală de partid Galați)!

® Instruirile lunare ale aparatului și activului de partid și de stat care 
au loc la nivelul comitetului de partid al sectorului să se facă în mod 
diversificat, în funcție de specific și preocupări. în care să se insiste asu
pra sarcinilor imediate și de perspectivă rezultate din documentele și ho
tărîrile Congresului al XII-lea al P.C.R. (Conferința comitetului de par
tid al sectorului 1 — București).

• Să se organizeze la nivel județean cursuri de policalificare a per
sonalului din cadrul sectoarelor zootehnice. (Conferința orășenească de 
partid Țicleni, județul Gorj).

Timpul merge înainte,
I

transportul porumbului,

în unele locuri, merge... înapoi
De ce a scăzut ritmul în multe unități agricole

din județul Teleorman Ploile au înmuiat pâmîntul îngreunind folosirea mijloacelor auto la transport, in numeroase unitâți agricole din județul Brâila — 
așa cum rezultâ din aceasta fotografie, realizată la o bază de recepție — porumbul este transportat șl cu ajutorul căruțelor 

Foto : E. Dichiseanu

în județul Teleorman pe cîmp 
se mai află circa 83 006 tone 
de porumb, ceea ce, raportat la 
capacitatea de transport posibilă de 
utilizat. înseamnă încă 10—12 zile de 
muncă în care nu se poate admite 
nici un l'el de pauze, oricit de mari 
ar fi eforturile ce trebuie depuse. 
Necesitatea impulsionării transportu
lui porumbului in județul Teleorman 
este determinată de restantele mari 
pe care le înregistrează numeroase 
unități agricole la livrările la fondul 
de stat si în contul fabricilor de 
nutrețuri combinate. După ultimele 
calcule mai sint de livrat peste 
150 000 tone de porumb. Ritmul me
diu de primire în bazele de recepție 
s-a menținut in ultima perioadă în
tre 7 000—8 000 tone pe zi. Foarte 
puțin în comparație cu ceea ce mai 
trebuie livrat,

Fapt este că gospodarii din majo
ritatea unităților agricole cooperatiste 
au făcut, practic, tot ce le-a stat in 
putință pentru a folosi cit mai efi
cient mijloacele de transport care 
le-au fost puse la dispoziție. Dar din 
cauză că Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor nu a tinut 
seama de solicitările organelor ju
dețene. pină în ultima decadă a lunii 
octombrie s-a asigurat o capacitate 
de transport de numai 600 tone pe 
zi. .Abia după 22 octombrie această 
capacitate a crescut la 1 200 tone.

Oricâte greutăți ar exista, po
rumbul trebuie grabnic transportat 
din cîmp, mobilizînd in acest scop

toate tractoarele și remorcile dispo
nibile din județ și mai ales atelajele. 
Acum, această muncă intensă este 
impusă de cantitățile mari de po
rumb care există pe cîmp în multe 
unități agricole, dar mai ales de 
cerința stringentă de ă se lichida 
grabnic stocurile de știuleti depozi
tate in condiții necorespunzătoare în 
incinta sectoarelor zootehnice. Pentru 
ca ploile să nu prindă porumbul pe 
cîmp. in multe locuri acesta a fost 
depozitat in unitate, urmind ca mai 
tîrziu să fie livrat bazelor de recep
ție. Desigur, nu este o soluție eco
nomică, dar între două soluții rele a 
fost aleasă una care să ducă la cit 
mai puține pierderi. De neînțeles 
este insă că, pe alocuri, continuă si 
acum această practică, care în condi
țiile înrăutățirii vremii este de na
tură să ducă la deprecierea porum
bului. In curtea cooperativei agricole 
„Dezrobirea“-CerveniaJ cu toate că 
sint depozitate pe paturi de coceni 
aproape 1 000 tone de știuleti. din re
morci continua să se descarce aici, 
deși peste gard se află o bază vo
lantă, destinată unui complex zooteh
nic, cu spatiile aproape goale. Ni s-a 
spus că nu s-au perfectat încă for
mele pentru a se livra în acest de
pozit. Și această practică continuă 
aici, în condițiile în care din curtea 
cooperativei si pină la baza de re
cepție din Smirdioasa este o distanță 
de numai 4 km. iar timpul in plus 
făcut cu transportul pină la bază ar fi 
deplin compensat prin cîștigul care

se realizează ca urmare a descărcă
rii mecanizate a porumbului.

La ora 11,30. de la cele trei coope
rative agricole din Bragadiru abia 
au sosit la baza de recepție cite o 
remorcă cu porumb. Consultăm gra
ficul de livrare și aflăm că de aici 
ar mai trebui aduse încă 8 000 tone 
de porumb. Ritmul mediu din ulti
mele zile nu a depășit 200—220 tone. 
De ce atît de puțin ? Cum funcțio
narii de la consiliul popular nu știau 
ce răspuns să dea acestei întrebări, 
sintem îndemnați să-1 căutăm pe 
primar, care a lăsat vorbă că poate fi 
găsit la cooperativa „23 August". 
Era ora mesei și una din contabilele 
cooperativei ne spune să revenim 
pentru că atit președintele, cit și 
primarul sînt plecați la masă. Ne 
abatem pe la pătulele cooperativei 
și găsim 7 tractoare cu remorci din 
care porumbul se descărca in pătule 
care aveau la bază drept strat pro
tector paie putrede. La marginea pă- 
tulelor, alte grămezi mari de po
rumb, in bătaia ploii, urmau să fie 
batozate. Surprinde, de asemenea, 
risipa mare de boabe. Cu toate in
sistențele, nu reușim să-1 găsim pe 
primar nici după ora 14. In glumă 
sau pentru că știa bine programul 
primarului, cineva ne îndeamnă să 
revenim după ora 16, iar dacă sin
tem tare grăbiți să încercăm acasă. 
Grav este însă că nu se afla la dato
rie : în cîmp. de unde se transporta 
porumbul, sau la culesul sfeclei, nu 
a fost văzut în ziua respectivă.

Insistăm asupra situației de la 
Bragadiru și pentru a aduce în 
discuție activitatea organizațiilor co
munale de partid, a "activiștilor 
de partid și. de stat trimiși 
în sprijinul unităților agricole. Nu 
puțini sînt cei care consideră că mi
siunea lor s-a încheiat odată cu ter
minarea recoltării, lăsînd numai pe 
seama cadrelor de conducere difi 
unitățile agricole toate problemele 
grele legate de încheierea definitivă 
a tuturor lucrărilor agricole. Iar în 
cadrul acestora, transportarea grab
nică a porumbului de pe cîmp și li
vrarea la bazele de recepție a tutu
ror cantităților stabilite trebuie să 
constituie acum acțiunile de primă 
urgență și preocupare din partea tu
turor factorilor cu răspunderi în 
desfășurarea campaniei agricole. Cu 
atit mai mult se ridică această ce
rință cu cit trebuie asigurate capa
cități suplimentare pentru transpor
tul porumbului, folosindu-se in spe
cial remorci, precum șj toate atela
jele în stare de funcționare. Or. 
aceasta impune o nouă concepție în 
organizarea transportului care să 
ducă. în mod obligatoriu, și la fo
losirea autocamioanelor, mai ales 
acolo unde există posibilitatea ca 
porumbul să fie scos la marginea 
șoselelor asfaltate, astfel incit livră
rile în baze să ajungă la cel puțin 
15 000 tone pe zi.

Iosif POP

în Dîmbovița, încă un pas 
și livrările vor fi încheiate

Dîmbovița se numără printre ju
dețele care au încheiat transportul 
din eimp al întregii recolte de po
rumb. Acum principala atenție se 
acordă livrărilor la fondul de stat 
și in contul fabricilor de nutrețuri 
combinate. In cinstea Congresului 
partidului, cooperatorii din Petrești, 
Tîrgoviște, Găești, Ulmi, Cătunu, Io- 
nești și altele au onorat exemplar 
sarcinile contractuale, iar acum li
vrează suplimentar statului sute de 
tone de porumb.

La comitetul județean de partid se 
analizează zilnic stadiul livrării po
rumbului și sint întreprinse măsuri 
pentru intensificarea acestei impor
tante acțiuni care urmează să fie în
cheiată in următoarele 2—3 zile. De 
menționat că în ultima zi a lunii oc
tombrie programul de livrare la baze
le de recepție a fost depășit cu 1 364 
tone porumb. La I.A.S. Tîrgoviște se 
transportă ultimele cantități supli
mentare de porumb. Zilnic s-ait 
transportat 120 tone porumb, cu 30 
tone mai mult decit prevăd graficele. 
Pentru a folosi integral și în mod 
eficient capacitatea mașinilor, încăr
carea se face cu mijloace mecanice. 
De asemenea, toate cele 8 autocami
oane cu care se transportă porumbul

se Întorc de la bazele de recepție 
încărcate cu ciocălăi utilizați in 
hrana celor 8 000 de taurine.

Dar nu peste tot se folosește inte
gral capacitatea mijloacelor de trans
port. Pe ansamblul județului, camioa
nele efectuează în medie 2.5 curse 
zilnice, in loc de 3 cit este posibil. 
Se pierde mult timp la încărcarea 
camioanelor și remorcilor. La coope
rativele agricole Mărcești. Hăbeni, 
Aninoasa. Ghirdoveni și altele nu se 
asigură numărul necesar de coopera
tori, din care cauză încărcarea unui 
camion sau a unei remorci durează 
3—4 ore și chiar mai mult. Timpul 
se irosește și la bazele de recepție. 
La baza de recepție unde este livrat 
porumbul din unitățile agricole si
tuate in zona Găești, pină la ora 10 
dimineața sosesc abia 2—3 mașini. 
Semn că una din indicațiile date de 
organele județene de a se incărca 
mijloacele de transport seara, pen
tru a ajunge dis de dimineață in 
baze, nu se aplică. Este necesară fo
losirea deplină a capacității de trans
port pentru a încheia grabnic livra
rea întregii cantități de porumb con
tractate.

C. BORDEIANU

Cu fiecare zi, harnicii con
structori de pe platforma side
rurgică de la Galați apropie 
data punerii in funcțiune a 
acestui important obiectiv in

dustrial

Producție 
suplimentară 

de energie electrică
Colectivele de energeticieni . 

de la Brazi și Doicești au ro- 
tunjit la 200 milioane kilowați- 
oră producția suplimentară pul
sată în sistemul energetic na
țional, de la începutul anului, 
cantitate ce reprezintă angaja
mentul lor asumat in cinstea a- 
propiatului Congres al partidu
lui. Oamenii muncii de la a- 
ceste unități economice au rea
lizat, de la începutul anului, o 
economie de combustibil con
vențional suficientă pentru a 
produce mai bine de 6 milioa
ne kilowați-oră energie elec
trică.

Livrări suplimentare 
la export

Colectivul întreprinderii de 
utilaje și piese de schimb din 
Sibiu — una din principalele 
unități producătoare de utilaje 
pentru industria lemnului — ra
portează realizarea unei pro
ducții suplimentare la export în 
valoare de peste 5 milioane lei 
valută. în această perioadă pre
mergătoare Congresului al 
XII-lea al partidului, colectivul 
întreprinderii depune eforturi 
susținute pentru menținerea rit
mului ridicat de lucru atins în 
ultima perioadă, țmgajindu-se să 
îndeplinească sarcinile actuale 
la export pină la finele lunii 
noiembrie. (Nicolae Brujan).

Rod al inteligenței 
tehnice românești

Colectivul Fabricii de mașini 
de rectificat — una dintre cele 
mai tinere unităti constructoare 
de mașini de pe platforma in
dustrială Someș-Nord din Cluj- 
Napoca — a realizat o modernă 
mașină de rectificat olan, cu 
orizontal, avînd suprafața mesei 
de lucru de 320 X 1 600 mili
metri, realizare ce are la bază 
conlucrarea fructuoasă dintre 
specialiștii întreprinderii și cei. 
de la Institutul de cercetare si 
proiectare pentru masini-unelte 
și agregate București. Prin ca
racteristicile sale de lucru, 
noua mașină permite eliminarea 
procesului de frezare a pieselor 
ce urmează a fi supuse rectifi
cării. ceea ce conduce, in final, 
la însemnate economii de metal. 
(Agerpres)
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Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu losip Broz Tito
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comun, in spirit de înțelegere și 
colaborare, pentru realizarea a 
ceea ce am convenit. Aș vrea să 
relev în mod deosebit, cu satis
facție, rezultatele bune obținute 
în funcționarea marii centrale 
„Porțile de Fier I“, realizată în 
comun, desfășurarea cu succes a 
construcției noului sistem hidro
energetic și de navigație „Porțile 
de Fier II“, precum și cooperarea 
în alte sectoare de activitate.

Doresc să-mi exprim convinge
rea că noua noastră întîlnire, con
vorbirile pe care le-ana început 
vor deschide perspective și mai 
largi relațiilor dintre partidele și 
țările noastre, impulsionînd reali
zarea acordurilor existente și fi
nalizarea altor importante acțiuni 
de cooperare în folosul ambelor 
noastre popoare.

Am început, totodată, un larg 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele internaționale, la căile în
tăririi conlucrării țărilor noastre 
pe arena mondială. Desigur, situa
ția internațională actuală este 
complexă și contradictorie, oferind 
tabloul unor puternice confrun
tări între tendința popoarelor de a 
trăi libere, in securitate și pace, 
și tendința perpetuării politicii 
imperiali Vțe, de dominație, inge
rințe ț âictat. Această realitate 
face mai .ecesară ca oricînd cola
borare .1 tot mai strînsă a popoare
lor pentru împiedicarea agravării 
situației internaționale, pentru 
promovarea unei politici noi, de 
egalitate și destindere. Doresc să 
relev cu satisfacție conlucrarea 
fructuoasă a României și Iugosla
viei în realizarea acestor țeluri 
fundamentale ale lumii de azi.

Dăm o înaltă importanță dezvol
tării relațiilor de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste, 
întărim solidaritatea cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
cu tinerele state care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, ex
tindem raporturile cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate țările 
lumii, pe baza egalității, respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

Profund preocupați de situația 
de pe continentul nostru, sîntem 
hotăriți să acționăm ferm pentru 
pregătirea temeinică a viițoarei 
reuniuni de la Madrid, din anul 
1980, astfel ca aceasta să dea un 
nou impuls cooperării între statele 
continentului și, îndeosebi, să ducă 
la măsurile practice de dezangaja
re militară și dezarmare.

Facem totul pentru dezvoltarea 
colaborării între toate statele bal
canice, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, priete
niei și\ bunei vecinătăți, fără arme 
nuc&^rd și baze militare străine, 
în interesul tuturor popoarelor din 
această egiune, al securității și co- 
laborj^ii în Europa și în întreaga 
luirtt

România se pronunță ferm pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai 
pe cale , pașnică, prin tratative, 
pentru renunțarea cu desăvîrșire 
la folosirea forței, a mijloacelor 
militare care pot periclita pacea 
mondială.

Profund preocupați de perpe
tuarea stării de încordare din O

La sosire, pe aeroportul internațional București-Otopeni

rientul Mijlociu, considerăm nece
sar să se intensifice eforturile în 
direcția soluționării globale, pe 
cale politică, a acestui conflict, 
pentru realizarea unei păci juste și 
trainice care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe o- 
cupate în 1967, la soluționarea pro
blemei poporului palestinian — in
clusiv la crearea unui stat propriu 
independent — la asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor din zonă.

O cerință vitală pentru progresul 
omenirii o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară. Ga
rantarea securității tuturor state
lor trebuie realizată nu prin creș
terea înarmărilor, ci prin reducerea 
acestora, a bugetelor și efectivelor 
militare.

Dăm cea mai mare atenție pro
blemei lichidării subdezvoltării. 
Considerăm că înlăturarea marilor 
decalaje economice și sociale din
tre state și instaurarea unei noi or
dini economice, bazată pe egalitate 
și echitate, corespund intereselor tu
turor statelor, inclusiv ale țărilor 
dezvoltate, cauzei păcii și stabili
tății mondiale, și de aceea -acor
dăm o mare importanță bunei pre
gătiri a sesiunii speciale a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite din 1980.

Soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea im
pune democratizarea relațiilor in
ternaționale, participarea în con
diții de deplină egalitate la viața 
internațională a tuturor statelor, 
îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, a 
țărilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a popoareioi’ lu
mii și sînt nemijlocit interesate in 
promovarea unei politici de inde
pendență, colaborare și pace. In 
mod deosebit apreciem că țările 
nealiniate, conlucrînd tot mai 
strins, pot avea un rol important 
în promovarea unei politici de 
independență și respect al dreptu
lui popoarelor la dezvoltare liberă, 
în depășirea politicii de blocuri 
militare, în soluționarea construc
tivă a problemelor internaționale. 
Un rol sporit credem că trebuie 
să aibă Organizația Națiunilor 
Unite, care oferă cadrul co
respunzător pentru participarea 
tuturor statelor? la viața interna
țională.

Dragă tovarășe Tito,
Sînt profund convins că înțele

gerile la care vom ajunge în cursul 
convorbirilor noastre vbr întări și 
mai mult colaborarea și conlu
crarea dintre partidele și popoare
le noastre, atît pe plan bilateral, în ■ 
interesul propășirii economico-so- 
ciale a României și Iugoslaviei, cit 
și pe arena mondială, în lupta pen
tru promovarea cauzei progresu
lui, destinderii și păcii generale.

Cu această convingere, toastez : 
pentru prietenia și colaborarea 
rodnică dintre partidele, țările și 
popoarele noastre ; pentru bună
starea și prosperitatea popoarelor 
Iugoslaviei prietene ; în sănătatea 
dumneavoastră, dragă tovarășe 
Tito ; în sănătatea celorlalți prie
teni iugoslavi, a tuturor tovarășilor 
prezenți aici !

(Urmare din pag. I)
azi, la noi, și nicăieri în lume, dacă 
intr-adevăr se urmărește pacea, 
securitatea și colaborarea.

Dezvoltarea cu succes în conti
nuare a colaborării constituie.. un 
interes de lungă durată al popoa
relor noastre și o expresie fireas
că a prieteniei lor. In. acest sens, 
un loc important îl au și naționa
litățile noastre din România și 
naționalitatea romană din Iugo
slavia, ca factor pozitiv și con
structiv al apropierii reciproce, al 
sporirii încrederii și înțelegerii.

Mă bucur, tovarășe Ceaușescu, 
că pot remarca contribuția dum
neavoastră prețioasă la dezvolta
rea colaborării prietenești dintre 
cele două țări și partide ale noas
tre. Sînt convins că și de data a- 
ceasta vom manifesta tendințe 
identice în vederea dezvoltării sis
tematice în continuare a colabo
rării. *

Profit de această ocazia pentru 
a exprima satisfacția noastră sin
ceră pentru marile succese pa 
care România, în frunte cu dum
neavoastră, le-a obținut în con
strucția socialistă, în creșterea pu
terii sale economice, în interesul 
unei vieți mai frumoase a cetățe
nilor ei. în fața dumneavoastră se 
află un eveniment important în 
dezvoltarea țării — Congresul al 
XIX-lea al Partidului Comunist 
Român. Noi vă urăm mult succes 
în desfășurarea lucrărilor celei 
mai importante reuniuni a comu
niștilor români.

Țara noastră și Uniunea Comu
niștilor de la noi respectă consec
vent dreptul fiecărei țări și al fie
cărui partid de a hotărî în mod 
suveran asupra politicii sale și a 
colaborării cu alte țări și partide. 
Cu atît mai mult sîntem convinși 
că comuniștii ' din România vor 
stabili linii directoare care vor asi
gura ascensiunea multilaterală in 
continuare a României socialiste 
și colaborarea ei fructuoasă cu ță
rile socialiste și cu alte țări.

Dragi prieteni,
Procesul fragil al destinderii în

tâmpină în continuare multe ob
stacole. încă nu se rezolvă crizele 
existente. Cursa înarmării persis
tă. Sintem martori ai politicii 
amestecului din afară și a Inter
vențiilor. Problemele economice 
din lume apasă tot mai mult, în 
primul rînd asupra țărilor insu
ficient dezvoltate și îngreuiază 
considerabil relațiile internaționa
le în ansamblu.

Din toate aceste motive, astăzi 
este mai evident decît oricînd în 
trecut că soluționarea pașnică a 
tuturor diferendelor și conflictelor 
și edificarea unor relații realmente 
democratice și bazate pe egalita
te în drepturi între toate statele 
și popoarele constituie imperativul 
vremurilor noastre.

De aceste idealuri și obiective 
este inspirată și politica de neali
niere, care servește intereselor în
tregii omeniri, viitorului ei mai 
sigur și progresului general. Aceas
tă politică s-a afirmat puternic și 
a primit noi impulsuri la recenta 

conferință' la nivel înalt a țărilor 
nealiniate.

Doresc să subliniez în mod spe
cial importanța Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
care va avea loc anul viitor la 
Madrid. Consider că este necesar 
să facem totul pentru ca prin efor
turile comune ale tuturor țărilor 
să contribuim la consolidarea des
tinderii, în special într-un dome
niu atît de sensibil și de important 
cum este problema dezarmării, și 
la crearea unei încrederi mai mari.

Eu sînt profund convins de ne
cesitatea colaborării' strînse a ță
rilor nealiniate, a țărilor socialiste 
și a altor țări. Schimbarea în mod 
constructiv a relațiilor politice și 
economice din Europa și din lume 
nu poate fi rezultat al înțelegerii 
unui grup restrîns de state, ei ea 
necesită cea mai largă participare, 
pe bază de egalitate, a tuturor ță
rilor. Aceasta și este calea pentru 
depășirea barierelor existente in 
lume. Iar aceasta presupune ca 
stabilirea de legături și colabo
rarea să se întemeieze pe cele mai 
largi interese generale și ca aceste 
interese să fie puse deasupra inte
reselor grupărilor sau regiunilor 
mai restrinse.

în legătură cu aceasta, consider 
că colaborarea de pînă în prezent 
a Iugoslaviei și României pe plan 
internațional, precum și colabo
rarea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia cu Partidul Comunist 
Român in cadrul mișcării munci
torești, a putut fi rodnică și utila 
unor interese mai largi tocmai din 
cauza faptului că ea a pornit de 
la unele aspirații comune, largi, 
de pace, securitate și progres.

Doresc, în încheiere, să-mi ex
prim încă o dată satisfacția pen
tru această întîlnire și vizită a 
noastră în România vecină. Sînt 
convins că și de data aceasta con
vorbirile noastre vor constitui un 
nou stimulent pentru colaborarea 
noastră multilaterală, în interesul 
popoarelor noastre, precum și al 
înțelegerii și colaborării pe o scară 
mai largă in lume.

Ridic acest pahar în sănătatea 
dumneavoastră, dragă tovarășe 
Ceaușescu, în sănătatea colabora
torilor dumneavoastră, pentru noi 
succese în propășirea frumoasei 

- dumneavoastră țări și spre bineie 
■ poporului din România, pentru 
întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării rodnice dintre țările și 
partidele noastre, pentru pace, so
cialism și progres general în lume.într-o atmosferă sărbătorească, populația Capitalei a salutatcu entuziasm pe cei doi conducători de partid și de stat
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tovarășului losip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia!", „Să se 
dezvolte continuu relațiile de priete
nie trainică și colaborare rodnică 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia. dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, spre binele 
comun al popoarelor noastre, al so
cialismului și păcii în lume

La ora 11,30 aeronava preziden
țială, escortată de avioane cu reac
ție ale forțelor noastre armate, a 
aterizat.

La coborîrea din avion, președin
tele losip Broz Tito a fost salutat 
cu căldură și prietenie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au 
strins Îndelung miinile. s-au îm
brățișat prietenește.

Un grup de pionieri au oferit 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Iosip Broz Tito.

în întimplnărea înaltului oaspete 
iugoslav au venit tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Virgil Cazacu. Con
stantin Dăscălescu, Jânos Fâzekas, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu. Virgil Trofin. Stefan Voitec, 
Stefan Andrei. Ion Coman, Nicolae 
Giosan.

Au fost, de asemenea, de fată 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului. conducători de instituții 
centrale, generali.

Președintele losip Broz Tito este 
însoții de tovarășii Petar Stambo- 
lici. membru al Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia. membru al _ Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. Branlco 
Mikulici. membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor . din Iugoslavia. losip 
Vrhoveț, secretar federal pentru 
afacerile externe. Metod Rotar, 
secretar federal pentru comerțul 
exterior. Berislav Badurina. șeful 
cabinetului președintelui republi
cii.- de alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Nicolae Mihai, și 
ambasadorul Iugoslaviei în tara 
noastră. Trifun Nikolici.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia și Republicii Socia
liste România. în semn de salut au 
fost trase 21 de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul losip Broz Tito au trecut 
in revistă garda de onoare.

Miile de bucureșteni afiați pe 
aeroport iau parte cu entuziasm la 
reintilnirea plină de căldură și 
prietenie dintre cei doi șeii de stat, 
scandînd minute în șir „Ceaușescu-- 
Tito !“, aclamînd cu putere pentru

Au început convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul losip Broz Tito
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conducerii partidului șl statului nos
tru, al întregului popor român.

Tovarășul losip Broz Tito a expri
mat vii mulțumiri pentru invitația 
de a vizita tara noastră, pentru pri
mirea deosebit de caldă, pentru sen
timentele prietenești cu care a fost 
întâmpinat încă din primele momen
te ale sosirii pe pămîntul României.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au apreciat că noua întîlnire re
prezintă un moment remarcabil in 
bogata cronică a relațiilor de strînsă 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Cei doi președinți s-au informat re
ciproc asupra mersului construcției 
socialiste în România și Iugoslavia. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat amplele pregătiri ce se fac în 
țara noastră pentru întâmpinarea 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
eveniment politic de mare însemnă
tate în viața patriei și a întregului 
popor român, care va trasa liniile di
rectoare ale înaintării României — 
în viitorul cincinal și in perspectivă 
— pe calea înfăptuirii programului 
dc edificare .a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de trecere 
sprejeomunism.

în timpul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae. Ceaușescu și losip Broz Tito 
au constatat cu profundă satisfacție 
că în perioada care a trecut de la 
ultima lor întâlnire, desfășurată la

prietenia dintre popoarele român și 
iugoslave.

In aplauzele entuziaste ale cetățe
nilor Capitalei veniți să-1 întâmpi
ne pe înaltul sol al poporului iu
goslav prieten, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul losip Broz 
Tito au luat loc intr-o mașină 
escortată de motocicliști, indrep- 
tîndu-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

Aceeași ambianță sărbătorească, 
plină de entuziasm, domnește pe 
întregul traseu, de-a lungul căruia 
sînt arborate drapelele de stat ale 
celor două țări. Numeroși locuitori 
ai Bucureștiului ovaționează cu în
suflețire pe cei doi președinți, ex- 
primîndu-și satisfacția pentru a- 
ceasta nouă întîlnire dintre condu
cătorii României și Iugoslaviei, ata
șamentul deplin față de politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare promovată 
de partidul și statul nostru, in 
scopul înfăptuirii idealurilor de 
pacfe, progres, colaborare și înțele
gere în lume. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul losip Broz 
Tito au răspuns cu cordialitate 

Primire entuziasta pe arterele Capitalei.

Belgrad în noiembrie 19îh, s-au ob
ținut, pe baza înțelegerilor stabilite, 
noi succese în dezvoltarea colabo
rării frățești dintre partidele, statele 
și popoarele noastre. în acest răs
timp s-au îmbogățit continuu rapor
turile pe tărim politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, în alte 
sfere de activitate, pe temeiul de
plinei egalități, stimei, respectului 
reciproc și întrajutorării tovărășești. 
Apreciind gradul înalt de colaborare, 
înțelegere și încredere dintre Româ
nia și Iugoslavia, președinții Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito au 
subliniat, totodată, că potențialul 
economic in creștere al celor două 
țări socialiste, vecine și prietene, 
precum și planurile lor de dezvol
tare pe următorii ani creează premise 
favorabile pentru promovarea mai 
intensă și la un nivel tot mai ridicat 
a conlucrării româno-iugoslave. Am
bele părți și-au manifestat voința de 
a intensifica colaborarea economic" 
pe termen lung, în special prin spo
rirea și diversificarea cooperării și 
specializării in producție, construit <;a 
în comun a unor noi obiective in
dustriale, prin finalizarea unor ac
țiuni de cooperare pe terțe piețe. 
S-a hotărit să se acorde o mai 
mare , atenție studierii posibilități
lor ne care le oferă complementa
ritatea celor două economii pentru 
amplificarea schimburilor economice 
româno-iugoslave, convenindu-se con
stituirea unor organisme speciale în 
acest scop. S-a apreciat că există

acestor manifestări de stimă și 
prietenie.

Pe marile artere străbătute de 
coloana oficială, în Piața Scînteiî, 
la Arcul de Triumf, în Piața Vic
toriei, în Piața Aviatorilor, cei doi 
conducători de partid și de stat sînt 
salutați cu Îndelungi aplauze, cu 
puternice urale și ovații. Pionieri 
și elevi, studenți, tineri muncitori 
in costume naționale, formații fol
clorice și corale și-au manifestat 
entuziasmul și bucuria exprimînd 
sentimentele frățești pe care le 
nutrește poporul nostru față de 
popoarele Iugoslaviei vecine și 
prietene. O sinteză semnificativă a 
acestor simțăminte o constituie 
urările înscrise pe marile pancarte 
aflate pe traseu : „Locuitorii 
Bucureștiului urează un călduros 
bun venit tovarășului losip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia !“, „Adresăm popoareioi' 
iugoslave prietene un călduros salut 
frățesc și urarea ca, sub 'condu
cerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, să obțină noi și mari 

condiții pentru impulsionarea legătu
rilor pe linia științei, tehnicii, cultu
rii. artei și învățămintului, informa
țiilor. turismului.

Tovarășii Nicolae Ceausescu sl 
losip Broz Tito au reafirmat hotări- 
rea de a întări si mai mult conlu
crarea dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia — factor esențial în dez
voltarea prieteniei șl colaborării 
româno-iugoslave — de a extinde 
schimburile de experiență si păreri 
în cele mai diferite domenii ale con
strucției socialismului, asupra tutu
ror problemelor importante ale luptei 
pentru socialism, progres si pace. S-a 
stabilit, totodată, să fie intensificate 
contactele dintre reprezentanții parla
mentelor și guvernelor, ai organelor 
republicane, județene și orășenești, 
dintre întreprinderi si cetățeni din 
cele două tari.

A fost exprimată convingerea că 
aprofundarea continuă a relațiilor 
româno-iugoslave. care constituie un 
exemplu de conlucrare fructuoasă 
între două state socialiste vecine, 
este în folosul si spre binele ță
rilor si popoarelor noastre, al pro
gresului si prosperității lor. în inte
resul cauzei generale1 a păcii si so
cialismului.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă, ce carac
terizează relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

succese în înflorirea patriei lor so
cialiste !“.

Sînt sentimente ce caracterizează 
tradiționalele legături de prietenie, 
bună vecinătate și colaborare sta
tornicite și întărite de-a lungul ani
lor între România și Iugoslavia, 
cărora noua întîlnire dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito le conferă dimensiuni și 
semnificații imbogățite, pe măsura 
dezvoltării impetuoase a celor două 
țări, a dorinței de pace și colabo
rare a popoarelor noastre.

Atmosfera de căldură prieteneas
că ce a caracterizat începutul vizi
tei tovarășului losip Broz Tito i.l 
țara noastră definește cadrul fertil 
al noului dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav, moment de în
semnătate deosebită in ansamblul 
legăturilor de prietenie, solidarita
te și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, menit să 
aducă o nouă și valoroasă contri
buție la lărgirea și întărirea în con
tinuare, a acestor raporturi tradițio
nale, la triumful ideilor de pace și 
cooperare internațională.
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sâ anime toate domeniile de creație, 

întreaga activitate educativă!
Cutezători vizionari T

O inițiativă meritorie

ai zilei de mîine
Comunistul — omul aflat în primele rînduri. Devotat operei pe 

o înalță, în stare să-și asume mari răspunderi sociale, el croiește 
muri inedite, îndrăznețe în viața societății. Ce altceva decît deschiderea 
de noi pîrtii în istoria patriei sînt documentele Congresului al XII-lea al 
partidului, aceste cutezătoare proiecții spre zonele sondabile ale viito
rului;? Cu cîțiva comuniști aflați ia posturile lor de muncă de la între
prinderea Laminorul de tablă din Galați, am avut un schimb de idei 
pe o temă de fierbinte actualitate : comuniștii și strategia noului.

care 
dru

— Meștere Nacula Nicolae, expre
sia vă aparține Argumentați I

— Argumente-z cu drumul din ul
timii zece, cincisprezece ani al între
prinderii noastre. Timp în care. aici, 
la Galati, s-a construit un mare com
binat siderurgic. îneît noi, de la la
minorul vechi, ne întrebăm : oare 
acum, laminorul nostru nu și-a în
cheiat ciclul î Va rezista el in umbra 
colosului de alături ? După cum se 
poate vedea a rezistat, si încă bine, 
deoarece comuniștii întreprinderii au 
adoptat o nouă strategie a dezvol
tării uzinei noastre.

— Ati avut, de curînd. prilejul unui 
dialog direct cu 
ral al partidului, 
tovarășul Nicolac 
Ceaușescu. pri
vind iiniile direc
toare ale dezvol
tării întreprinde
rii. Cum se con
turează 
înainte 
unității 
o conduceți. ..
varăse inginer Victor Scorțanu ?

— Cinstea de a discuta cu secre
tarul general al partidului, care cu
noaște bine, de la fata locului, uzina 
noastră, mă copleșește și acum. To
varășul Ceausescu s-a aplecat cu gri
jă asupra planurilor uzinei, a solici
tat lămuriri, ne-a consultat. Și ast
fel, s-a luat hotărîrea, în deplină cu
noștință de cauză, să continuăm dru
mul început privind producerea 
profile diverse și tablă INOX. A 
făcut apel la capacitatea noastră de 
a inova, de a generaliza ce e bun, de 
a dovedi în faptă spiritul activ, pro
priu militanților comuniști. Am ve
nit înapoi. în colectivul întreprinde
rii. însuflețit de ideea că sîntem în 
stare să afirmăm o mai mare mobi
litate in producerea sortimentelor ce
rute de economia națională. însufle
țit de ideea că sintem în stare să ne 
asumăm răspunderi și mai mari.

— Aminteați de un drum inceput.' 
Vreți să stăruiți o clipă asupra aces
tui lucru ?

Strategia luptei noastre pentru 
nou are cîteva momente importante. 
Le-aș aminti succint, tocmai pentru 
câ ele fac parte din viata de uzină, 
tocmai pentru că în vîrtejul lor au 
fost antrenați mii de oameni. Mo
mentul 1 : debutul in producția de 
profile (construcții metalice, cum li 
se mai spune). Acum deja exportăm 
20 la sută din acestea. Iar cerințele 
sint cu mult mai mari. Momentul 2 : 
producția-de tablă cutată, solicitată 
cu deosebire de constructori. Mo
mentul 3 : producția de tablă striată, 
de nelipsit, mai ales. în industria na
vală. Și cum sîntem la doi 
șantierul naval gălătean era 
să fim receptivi la cerințele 
rilor de nave. Momentul 4 : . 
ția de tablă INOX... Sintetlzînd. este 
vorba despre efortul de a realiza ceea 
ce nu mai făcusem pină de curind. 
Dialogul de care aminteați, avut cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a dat o 
perspectivă largă, tuturor acestor 
preocupări ale noastre, e drept, unele 
incă destul de timide, ne-a stimulat 
gustul competiției, ca să spun așa.

— Tovarășe Petre Udrescu, sînteti 
șeful atelierului 
cit de ușor s-a 
atit de căutată

— întrebarea _ _ _ 
răspunsuri. Primul : cînd suflul bă-

secretarul gene-

de aici 
evoluția 

Pe care 
to- 

inginer

de

pași de 
Si cazul 
făuri to- 
produc-

INOX. at de greu, 
născut această tablă 
pentru virtuțile ei ? 
cere cel puțin două

taliei pentru nou sînt comuniștii — 
acești oameni între oameni — misiu
nea realizării unui produs nou nu-i 
chiar atît de. grea. Al doilea : orice 
lucru are un-început. Cu obstacole, cu 
necunoscute, cu eșecuri. Adică — cu 
greu. Aici, indecișii iși pierd suflul 
luptei. Comuniștii, dimpotrivă, se că
lesc. aruncă în cumpăna victoriei noi 
energii.

— Pentru nașterea tablei INOX 
cumpăna aceasta n-a înclinat de la 
sine. A trebuit, cum bine spuneați, 
să fie ajutată, să o obligați să în
cline.

— Acum e mai ușor de aruncat o 
privire in urmă. Au fost multe ase-

să facem șf constracții metalice, în- 
trucit era treaba1 noastră.
noastră, am pornit de la 
alții și nu invers, cum se i 
uneori să se facă.

— Adică ?
— Adică, noi am făcut _______

pieței, ca să zic așa. Ne-am împărțit 
in grupe si am prospectat cerințele 
la întreprinderea de vagoane din 
Arad, la „Tractorul" Brașov, Ia „Au
tobuzul" și „Semănătoarea" etc. Am 
aflat noi ce doresc ei. ce le-ar face 
trebuință. în cursa în care porni
sem știam însă din capul locului că 
nu ne așteaptă ceva ușor. Si iată 
cum, în funcție de aceste exigente, 
am stabilit producția nouă pe care 
voiam s-o inaugurăm.

— Am aflat că un anume sorti
ment de profil destinat întreprinde
rii „Autobuzul" a pus la grea încer
care ambițiile colectivului.

— Mă rog. 
ratele „mici 
cred eu. in 
preiurari de

. sarcina 
noi sore 

mai tinde

tatonarea

a fost una din nenumă- 
bătălii- 
fiece
viată

Un teatru bucureștean
în mijlocul minerilor
în Valea Jiului, slujitorii scenei

au găsit un bogat zăcămînt

de patriotism și eroism în muncă.

In toată țara, 
manifestări

cultural-educative

menea episoade. Să ne oprim la unul 
singur. Iată, pe asumasem singuri 
răspunderea să reușim tabla INOX. 
Am progresat după zeci și sute de 
încercări pină la momentul înălbirii 
tablei. O dată ajunși aici părea că 
ne-am împotmolit fără dreDt .de apel, 
împreună cu meșterul Constantin 
Balaban. și el comunist. încercam 
soluții peste soluții, dar tabla ieșea 
tot cu pete. „Ce poate să fie ? Con
centrația băii e realizată strict după 
retetă, timpii stabiliți la fel. Atunci ?" 
Laboratorul — prin tovarășa Aurelia 
Ciubotaru — aproape se mutase in 
atelier. Probe peste probe și totuși 
rezultatul bun se lăsa așteptat. Aici 
as vrea să stărui mai mult, 
că afirmarea unei idei noi 
face de la sine, că stîrnește 
confruntări de. păreri, de 
Chiar și aici, la noi, unii, 
yă?ut. că ne paște 
llieeput să murmure: 
legăm la cap fără să ne doară 1 
nevoie era s-o facem pe vitejii 
tabla INOX ? Să se fi inhămat alții 
la treaba asta, care au condiții mai 
grozave!". De ce ne-am „legat la cap 
fără să ne doară" știam bine. Adică, 
știam exact cită nevoie are economia 
noastră de acest sortiment de 
tablă. In al doilea rînd. nu-i in firea 
comunistului să aștepte ca altul să 
se invite la greu, el să vină doar la 
de-a gata. Ca oameni animați de 
spirit revoluționar, ca niște comuniști 
ce sintem, știam la fel de bine că. 
in această cursă lungă, pină la reuși
tă, i,combustibilul" nostru este tocmai 
încrederea neclintită in ideea nouă, 
satisfacția de a o vedea înfăptuită. 
Așa am reușit nu numai să învingem 
greutățile începutului, dar să avem si 
satisfacția ca efortul nostru să pri
mească cea mai inaltă omologare po
sibilă — aceea venită din partea 
secretarului general al partidului. 
Sint mii de întreprinderi in tară, dar 
uite că tovarășul Ceaușescu a găsit 
răgaz și s-a aplecat să vadă și ceea 
ce face colectivul nostru, ne-a în
demnat să nu ne oprim din drum, să 
mergem mai departe.

— Aici, la secția profile, secție 
nouă, cum mențineți treaz acest 
spirit, tovarășe Gheorghe Sandu ?

— Antrenindu-i pe toti oamenii in 
opera de înnoire pe care ne-o pro
punem. Iată, cind s-a pus problema

Se știe 
nu se 
deseori 
soluții, 

cînd 
impasul, 

„...dacă
au 
au 
ne 
Ce 
cu

Teatrul de operă din lași. Aici, în curînd, din nou pe afiș, valoroasa lu
crare liricâ „Răscoala" de Gh. Dumitresgu

t
18.50
19.00
19.25

19.30
PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală
9,40 Curs de limba germană 

10,00 Curs de limba spaniolă 
10,20 Șoimii patriei
10.30 ~

2(1,05
20,35

11,35
13,l>0

17,50

18,30

Roman foileton : Cel din Mogador 
— reluarea episodului 7
Telecinemateca : ..Prețul linul vis" 
De la A la... infinit
La ora li,oo — Fotbal : A.S.A. Tg. 
Mureș — C.S. Tirgoviște (divizia 
A). Transmisiune directă de la Tg. 
Mureș
Festivalul cînteculul pentru tine? 
ret și studenți — ediția a Ilt-a 
(selecțiuni)
Octombrie 1979. Cronica evenimen
telor politice interne și Interna
tionale

21,25
21,40

19.00
19.20

1001 de seri
Telejurnal
Țara întreagă intîmplnâ Congresul 
partidului a Eroismul în haine de 
lucru
„Partid, iubit conducător". Pro
gram de cintece patriotice șl revo
luționare
Teleenciclopedia
Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng. Episodul 11 
Melodii românești
Telejurnal ’

20.30
20,50
21,40

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Melodii de altădată cu formația 
George Carabulea
Reportaj pe glob : Orele Vienel 
Emisiune muzicală : ..Mîndru-1 
clntul românesc"
Ritmurile noastre
Din viața de concert a Capitalei 
Telejurnal

Un vibrant omagiu adus 
partidului prin P°ezie> muzică 
și cintece patriotice — acesta a fost 
conținutul bogatului program al 
„Toamnei culturale buzoiene". Se
siunea de comunicări și referate 
„Autenticitatea creației populare în 
condițiile industrializării socialiste 
și urbanizării" a pus în valoare me
todele de păstrare și valorificare a 
nestematelor geniului. popular. 
Spectacolul literar-artistic „Parti
dului, inima și versul", precum și 
vernisajul expozițiilor dc pictură și 
sculptură ale plasticienilor Mihai 
Cristescu și Eugenhi Ghimbășanu 
s-au bucurat de aprecierea numero
șilor spectatori și vizitatori. (Mihai 
Bâzu).

Sala de apel a minei Lupeni a devenit pentru o oră 
scena unui emoționant recital de poezie patriotică, 

revoluționară oferit '

Joi, 1 noiembrie. Tea
trul de comedie a pre
zentat. in Capitală, noul 
său spectacol cu „Risete 
in paradis" de Mariana 
Marinescu.

De fapt, premiera abso
lută a acestei noi comedii 
de actualitate a avut loc 
in altă parte : în mijlocul 
oamenilor muncii din Va
lea Jiului, al minerilor de 
la Petroșani, al iubitori
lor artei scenice din 
Deva. Slujitorii teatrului, 
care nu vin pentru prima 
Oară între oamenii’ mun
cii din aceste locuri, 
și-au inscris această nouă 
intîlnire in șirul mani
festărilor cultural-arlis- 
tice dedicate Congresu
lui al XII-lea al partidu
lui. In ambele orașe, oas
peții bucureșteni au lost 
primiți cu deosebit inte
res, cu multă căldură : cu 
săli arhipline, cu calde 
cuvinte de apreciere la 
adresa interprețilot: Me
lania Cirje, Ștefan Tăpă- 
lagă. Silviu Stănculescu, 
Vasilica Tastaman. Dem 
Savu. tinărul regizor Tu
dor Florian. Seara pre
mierii absolute, la care 
ne-am referit, a fost însă 
precedată de numeroase 
alte acțiuni : momente 
spectaculare, prilejuri de 
dialog, de mai bună cu
noaștere reciprocă.

Mai intii, la Lupeni. la 
ora prînzului, pe o estra
dă improvizată, avînd ca 
public pe cei ce urmau sa 
intre în mină, Silviu Stăn
culescu a recitat versuri, 
Vasilica Tastaman a in
terpretat un monolog. Dan 
Tufaru a cîntat.
tori, tehnicieni, ingineri 
de ‘ "
cu 
de 
te 
ilor tehnice), dar cuceri
toare prin lipsa dc fast, 
prin firesc, varietate. în 
continuare, artiștii oaspeți 
s-au întâlnit cu conduce
rea minei, cu mineri, 
avind astfel posibilitatea 
de a cunoaște pe larg .rea
lizările pe care colective
le muncitorești de aici le 
dedică marelui forum al 
comuniștilor români. Fi
rește, asemenea J rodnice 
întilniri între ereațorii de 
bunuri materiale și spiri
tuale sînt de fapt dialo-

guri despre prezent, dar 
mai ales despre • viitor, 
despre dezvoltarea pe 
care o vor cunoaște aces
te locuri, condițiile vieții 
și muncii oamenilor.

„Succesul acestei acțiuni 
Închinate Congresului al 
XII-lea al partidului ne 
Îndeamnă s-o repetăm și 
s-o amplificăm, ne-a de
clarat actprul Valentin 
Plătăreanu, director ad
junct al Teatrului de co
medie. Intenționăm ca in 
primăvara anului viitor 
să organizăm. în aceleași 
locuri, „Săptămina Tea
trului de comedie", care 
să includă o microstagiu- 
ne cu toate realizările 
noastre scenice mai noi și 
un mare spectacol in aer 
liber, realizat în comun 
cu amatorii. întilnirea cu 
oamenii de aici este en- 
tuziasmantă. Sala de apel 
a minei Lupeni este foar
te bună pentru scurte re
citaluri de poezie și mu
zică, precum și pentru e- 
voluția brigăzilor artisti
ce. Am discutat cu mine-

Concursul cîntecului po
litic. Vineri s-a încheiat cea de-a 
IlI-a ediție a Concursului cîntecu
lui politic pentru tineret si stu- 
denți — manifestare polit eo-edu- 
cativă dedicată celui de-ai Xll-lea 
Congres al partidului. Prin dț'ofun- 
dul mesaj patriotic si prin vs’ >area 
artistică ridicată a lucrărilor.) con
cursul a constituit un vibrant oma
giu adus tării, partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de tinăra 
generație.

Dintr-un număr de 176 de lucrări 
prezentate în faza de masă a între
cerii. în etapa finală au fost selec
ționate 45 de creații corale si piese 
de muzică ușoară și folk. în urma 
deciziei juriului și a opțiunilor pu
blicului au fost stabilite 12 titluri 
de laureat al concursului si s-au 
acordat 2 mențiuni speciale.

(Agerpres)

care se dau. 
colectiv. Sint im- 
în care se călesc 
calitățile . morale 
ale oamenilor. To
tul e să tii ofen
siva ..in lanț", 
nină la capăt. Să 
nu faci pasul îna
poi. Să vrei să 
cîștigi. Adică, să 
ai o atitudine ac
tivă, comunistă de 
partea noului. Să 

întrebare. Da. la 
de longeron pen-

de actori bucureșteni

revin insă
un anume .... _ _________
tru „Autobuzul"^nu ne ieșea o su
dură. Nu cumva din vina noastră ? 
— am arătat noi spre noi. Si. ca să 
ne convingem, am format o clasă din 
cei mai buni sudori, unii dintre ei 
chiar virtuozi în meserie, între care 
comuniștii Ion Tudose. Anahelută 
Gingărașu, D. Manolache. Ilie Cos- 
tache, Traian Debu. Am chemat spe
cialiști de la București. Timisoara, 
lași și. timp de 20 de zile, am fost 
elevi. Teorie și practică, practică si 
teorie. La sfirșitul celor 20 de zile 
am trecut, cu bine. si obstacolul 
sudurii care nu ne ieșea.

— Așadar, legea luptei pentru nou 
se învață !
. — Neîndoios, confirmă ing. Augus

tin Vals, șeful secției zincare. Uite, 
Si colectivul nostru trece acum prin
tr-o încercare. Pe lingă zincarea cla
sică vrem să facem și zincarea in 
benzi. Tehnologie nouă, dificilă. Ben
zile amintite? Indispensabile indus
triei electrotehnice care, acum, le 
importă. In prezent, dăm zor mare la 
terminarea stației-pilot. Peste puțin 
timp trebuie să producem aici pri
mele cantități de benzi zincate. Dar, 
pe lingă bunele intenții mai tre- 
bpie ceva în strategia luptei pen
tru nou : stăpînirea deplină a legilor 
acestei bătălii. Pregătire si iar pre
gătire ! Iată de ce, si noi. acum, ne 
„antrenăm", deocamdată, la montajul 
utilajelor de la stația-pilot. Foarte 
bine, astfel vom cunoaște temeinic 
instalația. Mai e nevoie să repet 
de necesare au devenit cursurile 
studiere a noii tehnologii ?

Da, comunistul este dator să 
călăuzească după legea luptei pentru 
nou. Tocmai pentru că el este, cum 
atit de plastic il caracteriEa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „un explorator 
îndrăzneț si experimentat al drumu
lui nou, un cutezător vizionar al 
zilei de mîine".

la 
tlD

cit 
de

se

Munci-
primitla Lupeni au 

reală plăcere acest gen 
spectacole improviza- 
(sub aspectul condiți-

Ilie TANĂSACHE 
Dan PLAESU

O istorie a literaturii 
noastre contemporane, sin
teză a cărei necesitate se 
face tot mai intens resim
țită, n-ar putea, desigur, 
omite prezenta generației 
lirice a anilor ’70. Ca indi
vidualități artistice, poeți 
precum Mircea Dinescu. 
Horia Bădescu. Adrian Po
pescu. Dinu Flămind. Mir- 

' cea Florin Șandru. Nicolae 
Dan Fruntelatâ. Nicolae 
Turtureanu, TitUs Vîjeu, 
Florin Costinescu. Corneliu 
Vadim Tudor, Dan Mutaș
cu (dau doar citeva exem
ple dintr-o enumerare, 
se-ntelege. mai lungă) 
impun tot mai . decis 
conștiința publicului si 
criticii. Se poate vorbi 
legătură cu această gene
rație tinără de vocația po
eziei de țară, de un civism 
ardent, cu atit mai convin
gător cu cit rămine stator
nic pe teritoriile artei. Cum 
este firesc, tinerii au adus 
un suflu nou in poezia 
patriotică. Optind pen
tru poezia politică, repre
zentanții „noului val" a- 
due argumentul sincerității 
(convertite insă intr-o sta
re estetică, nu pur si sim
plu morală). Suspicioși a- 
desea in fata cinnntului 
ornat, a cărui forța de a 
detona în conștiințe este 
limitată, ei cultivă frecvent 
un lirism auster, epurat de 
tropi inutili. Refuzînd să 
fie sunet, saturîndu-se dim
potrivă de sens, cuvintul 
este un mod de acțiune 
imediată, un „instigator" 
la uman. Poezia ia aspectul 
comunicării familiale, al 
conversației din care con
venția este abolită. Carac
teristic acestui dialog este 
faptul că se desfășoară sub 
zodia spontaneității. Meta
fora. in genere absentă la 
nivelul versului izolat, se 
retrage numai părelnic in
tr-un plan secund. In rea
litate. poemul însusi devine 
o unică metaforă. Mircea 
Dinescu, îndeosebi, este 
un concludent adept al 
acestui stil sever, barbă-

tesc. Proprietarul de păduri 
Si La dispoziția dumnea
voastră sint, discutind in 
termenii lui Eugen Jebe- 
leanu. doua volume de pa
rabole civile. Departe de a 
fi gratuit, sarcasmul aces
tei poezii acționează în nu
mele unui crez superior, al 
demnității- individuale, dar 
și colective. Poetul e un 
moralist, cu atit mai efi
cient cu cit nu-si dez
văluie intențiile moraliza
toare. Democratizată. ell-

se 
in 
a 

în

rii cum să o folosim, noi 
și artiștii amatori de aici. 
Ne-am angajat, de ase
menea, să stabilim o le
gătură mai strînsă cu toți 
artiștii de teatru amatori 
din această zonă, oferin- 
du-le unele din tentele 
pe care le-am primit".

Ce concluzii ati tras de 
pe urma felului cum au 
răspuns oamenii, publi
cul spectator, pieselor

...Pe scena teatrului, oamenii

• cărbunelui au descoperit oglinda

fidelă a preocupărilor lor

„între mineri, oamenii muncii din Valea Jiului ... 
Teatrul de comedie din București s-a stabilit, incă din 
anul trecut, un dialog, care, prin spectacole și întilniri 
desfășurate în întreprinderile miniere, constituie o 
autentică formă a culturii noi, socialiste. Prin densita
tea manifestărilor, intîlnirea minerilor din Lupeni, 
fruntași in activitatea de extracție, desfășurată în sala 
de apel a întreprinderii, cu actorii teatrului bucu
reștean, turneul a devenit o foarte atractivă acțiune 
culturală, eficientă prin concepția și desfășurarea ei, 
cu neîndoielnică valoare educativă. Prin talentul și 
inepuizabila vervă interpretativă, dar șt datorită cali
tăților umane, prin modul firesc de a se apropia de oa
meni pentru a schimba impresii și opinii pe teme vari
ate, actorii sint apreciați și așteptați cu aceeași plăcere 
pretutindeni în Valea Jiului. Desfășurată înaintea 
Congresului al XII-lea al partidului, eveniment politic 
intimpinat de minerii Văii Jiului cji rezultate superi
oare în producția de cărbune, inspirata acțiune a tea
trului bucureștean se profilează ca o legătură tradi
țională, eficientă și necesară in viața noastră culturală 
și artistică".

Aurel B1RLEA
Secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani

prezentate de dumnea
voastră ? — l-am întrebat 
pe interlocutorul nostru.

„Am simțit puternic, 
pe viu, direct, ceea ce se 
numește rolul educativ al 
teatrului. Oamenii do
resc să se întîlnească in 
ceea ce le oferim cu pro
blemele lor, sînt bucuroși 
cînd teatrul lț> permite 
și-i stimulează să reflec
teze la ele. Reacția spec
tatorilor la piese care iși 
trag substanța din realită
țile noastre este calitativ 
alta, implicarea lor e mai 
substanțială, sentimentul 
de satisfacție pe care-1 
încearcă este mai deplin. 
Cu gîndul la această ne
voie imperioasă a spec
tatorilor noștri pot face 
constatarea că piesele cu 
adevărat de actualitate 
sînt incă puține, că te
matica ’ 
minoră, neinteresantă in 
raport ,__ _L___ _
ca vieții, că dramaturgii 
noștri, șl teatrele odată 
cu și, sînt încă datori 
față de masele largi de 
oameni care văd în tea
tru un loc al adevăru
lui, un loc al îmbogățirii 
spirituale, sufletești. De 
asemenea, cred că se 
poate face mai mult 
pentru ca intilnirile din
tre teatru și dramaturgi 
să fie mai operative, mai 
rodnice. pentru ca dra
maturgii să găsească mai 
ușor drujnul teatrului și 
să fie mai atașați de anu
mite teatre, pentru ca va
lorificarea 
scenă să fie 
lucită".

lor este adesea

cu problemati-

textelor pe 
și mai stri

Natalia STANCU

/ îi e frig. / Să hră- 
pe cineva cu ele ale- 
/ încearcă. / Asta aș-

cind 
nești 
vea. 
teptăm de la tine. Adevă
rurile / noi au nevoie de 
tine. Să le crești. Să / le 
aduci in casele noastre — 
dimineața, / devreme. Oda
tă cu ciocirlia. // Comunis
mul este, prieteni, un fel 
de întoarcere / a 
acasă, / o așezare 
pe ramura sa“.
spre comunism), 
poetică tinde să

noastră 
a păsării 
(Drumul 
Condiția 

se iden-

sfișie țesutul inefabil al 
stării de grație : „Tineri 
nă3cuți din strălucirea fi
inței tale tutelare. / Tineri 
ca tine vom rămine. tineri 
ca tine vrem să fim / Egal 
lucesc deasupra noastră co
metele căzind din soare / 
Tineri ai patriei, în singe 
purtăm același- semn su
blim. ' Noi te iubim țara 
română, sintem ai tăi pină 
la moarte, (...) La viitorul 
tău aducem singele nostru 
legămint / Cosmic și greu

T

PATRIA,
marele izvor al poeziei
berată de solemnități tie 
circumstanță, expresia re
fuză „cintecul". coboară 
„in stradă". Țepoasă, pole
mică. saturată de ironii la 
adresa celor ce „ignoră es
tetica forței / idealiștii mu
zicalii sfioșii / văcsuitorii 
de vorbe" (Computer), poe
zia se vrea acțiune, inter
venție directă in real, nu 
suavă parafrază a acestuia.

Același ..realism" aspru, 
voit, al viziunii asupra poe
ziei il particularizează de 
pildă pe tinărul și talenta
tul poet Gabriel Chifu. Re
ticent fată de cuvintele fru
mos sunătoare, tinărul poet 
visează verbul încordat ca 
un arc. Luciditatea fiind 
programatică, nu miră ne
garea iluziei, alura de „or
din de luptă" a poemului: 
..Drumul spre comunism e 
un drum / pe jos. Greu. Cu 
pierderi. Cu vintul in față! 
Cu pieptul descoperit. / A- 
devărul e inima sa. II Poete, 
ia-ți -cuvintele și vino cu 
ele spre viată. / încearcă 
să acoperi cu ele un om —

rivnită cu 
aceea de 
baricadele
adevărului

tifice cu aceea umană, pos
tura exemplară, 
ardoare, fiind.
combatant „pe 
adevărului".

Acest cult al
(in viziune și expresie) .se 
îmbină organic cu un fer
vent cult al certitudinii su
preme : patria. Orhagiu u- 
nor „spații și culori origi
nare", poemele tinerilor sînt 
secvențe de oratorii, elogii, 
„declarații patetice" in ge
nul celor intonate de M. R. 
Paraschivescu. cu deosebi
rea câ retorica neemotio- 
nată este categoric repri
mată. Emblematic este in 
această privință Mircea 
Florin Șandru. Versurile lui 
de țară 
cate in 
antologii, 
tentă e 
detiuna răsplătită de 
ția versului plin, in 
cadențele marchează succe
siv dezvoltarea graduală a 
sentimentului. Un poem 
est» etiologia unei „magice 
iubiri", dar „explicația" nu

trebuie identifi- 
reviste, ziare și 

căutarea 
aproape

insis- 
întot- 
emo- 
cai'e

astăzl te 
astăzi se 
eroii tăi 
de tinăr

va crește griul peste cim- 
piile române / Cit trupul 
nostru mal respiră in aerul 
acesta sfint. / Tinerii azi te 
luminează, tinerii 
cuvintă. / Tinerii 
îndreaptă inspre 
cu flori, , Mintea
se apleacă pe cronica româ
nă sfintă / Ochiul de tinăr 
strălucește tind vede cele 
trei culori. / Noi te iubim, 
/ țară de pace, noi te iubim 
tară română / Din secole 
ne vine sensul acestei ma
gice iubiri / Torta istoriei 
din veacuri mereu aprinsă 
să rămină / Lucind pe tru
purile noastre ca pe cămașa 
unor miri". (Noi te iubim. 
Țară). O „odă a bucuriei" 
desfășurată în versete am
ple. de recitativ polifonic, 
închină patriei și Titus Vî- 
jeu in Poetul și tara. Ast
fel de temperamente lirice 
nu se pot retrage în ab
stracțiuni glaciale. Tinerii 
poeți nu-și doresc statutul 
de figuranti pe scenele is
toriei. ci se implică în de
venirea tumultuoasă, trecu-

tă și prezentă a tării, a po
porului căruia ii aparțin și 
a cărui dăinuire eroică o 
glorifică.

O patrie a demnității ce
lebrează. intr-un registru 
liric punctat de ample so
norități. Horia Bădescu. 
Baladele lui. simbolic inti
tulate Cintece de viscol, 
sint nu rareori imnuri 
.solemne consacrate spațiu
lui mioritic, visătorilor si 
făptașilor .săi. O piesă an
tologică este Balada pen
tru capul măriei sale 
voievodul Mihail. Tot un 
celebrator este in Cîmpiile 
magnetice, dar mai ales in 
Curtea Medicilor, substan
țialul poet Adrian Popescu, 
atunci cind iși rostește 
certitudinea că : v.~'.
intr-un singur loc te 
naște, / intr-o singură 
trie, intr-o limbă".

Poeme ale spațiului 
telar sint și Runele lui___
Verona, evocările lui Aurel 
Sorobetea din Apărătorii, 
litografiile lui Dan îMutaș- 
cu din Stema din inimi si 
Țara ca meditație. Punte 
peste timp, poemele lor 
sint înfiorate evocări ale 
blazoanelor noastre de
nemurire, dar și energice 
imnuri ale prezentului ce 
impun printr-o particulară 
capacitate de radiație afec
tivă': „Aici, în Dacia
nepieritoare i a dimineților 
de caprifoi, / cioplim cu 
miini rotate, cintătoare, / o 
tară cu hotare de eroi! / 
Aici, in Dacia nepieritoare 
/ cu munții drept coloane 
vertebrale. / Dăm stirpe 
nouă, stemă ce nu moare / 
trecutului ca nins de cate
drale. / prezentului cu salv- 
conduct de soare. / Aici, in 
Dacia nepieritoare.!'.". (Dan 
Mutașcu : Aici, în Dacia 
nepieritoare).

Spațiu al meditației, dar 
și al înțelegerii existentei 
ca acțiune, patria este pen
tru cei mai buni noeti 
afirmați în ultimul deceniu 
marele izvor al creației.

.Numai 
poți 
pa-
tu- 

Dan

Ioan ADAM

Simpozionul „Informati
ca în pregătirea fabrica
ției, programarea, lansarea șl 
urmărirea 
timp de 3 
Timișoara, ___
economie, învătămint și cercetare, 
ingineri și matematicieni speciali
zați in proiectarea și utilizarea sis
temelor informaționale din întreaga 
tară. „Mijloace și forme aie muncii 
politice de masă subordonate mo
bilizării colectivelor din unitățile 
industriale in vederea creșterii pro
ductivității muncii" — a fost tema 
unui schimb de experiență organi
zat de Consiliul municipal al sin
dicatelor Timișoara, la întreprinde
rea „Electrotimiș". Casa de cultură 
din Sinnicolau Mare a găzduit 
simpozionul „Cartea social-nolițică 
— mijloc de educare comunistă" a 
oamenilor muncii". (Cezar Ioana).

producției", găzduit 
zile de municipiul 

a reunit cadre din

„Pictorii contemporan) și 
universul lor social". tn p*' 
leta' largă și diversă dc nit^țifes- 
tări politico-ideologice si-ĂtV ?»1- 
artistice din județul Dolj, dedicate 
Congresului al XII-lea al P.C.R.. se 
Înscrie, la loc de frunte, si această 
expoziție de artă plastică, deschisă 
la Muzeul de artă din Craiova. 
Expoziția, ce înmănunchează 31 de 
lucrări de artă plastică contempo
rană selectate din bogatul patrimo
niu ăl muzeului eraiovean, realiza
te de tot atiția creatori de prestigiu 
in plastica românească actuală, a 
avut un larg ecou în rîndul publi
cului eraiovean. O dovadă este și 
faptul- că pină la această dată s-au 
înregistrat peste 3 000 de vizitatori. 
(Nicolae Băbălău).

„Memoria Argeșului", 
amplă și prestigioasă acțiune de 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice. dedicate celui 
de-al XII-lea Congres al partidu
lui. a fost inaugurată in sala Tea
trului „Al. Davila" din Pitești. Pro
gramul se desfășoară pe parcursul 
a zece zile și cuprinde simpozioa
ne. expuneri și dezbateri pe teme 
politice, economice st tehnice, des
chiderea unor expoziții de cărți 
științifice și beletristice, organiza
rea de spectacole, concerte, recita
luri de poezie etc. La casele oră
șenești de cultură din Cîmpulung. 
Curtea de Argeș. Topoloveni și 
Costești. oamenii muncii au luat 
parte la simpozioane, expuneri și 
spectacole cultural-artistice. (Gh. 
Cirstea).

Scriitori în mijlocul citi
torilor Recent la librăria „Șt. 
O. Iosif" din Brașov au fost lansate 
3 noi cărți ale unor autori bra
șoveni: antologia „Literatură și e- 
veniment" de Anatol Ghermanschl, 
prefațată de George Macovescu, 
volumul de poezii „Benchtigung" 
(Corecturi) de poetul de limbă 
germană Hans Schuller și volumul 
de eseuri și schițe „Csonkâ Szarnyu 
Galamb" (Porumbelul cu 
ciuntită), a scriitorului 
Szenyei. Cu acest prilej, 
Macovescu, președintele 
scriitorilor din România, 
despre misiunea socială a scriitoru
lui. (Nicolae Mocanu).

a
aripa 

Sandor 
George 
Uniunii 

a vorbit

Decada filmului patriotic, 
întreprinderea cinematografică ju
dețeană și Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă Tulcea 
organizează în perioada 4—13 no
iembrie a.c. decada filmului patrio
tic, manifestare politico-educativă 
dedicată Congresului al Xll-lea 
al partidului. Cinematografele din 
municipiul Tulcea și celelalte orașe 
ale județului, căminele culturale 
vor găzdui cu acest prilej dezbateri 
pe marginea proiectului de Direc
tive ale Congresului al XII-lea al 
partidului, expuneri și dezbateri pe 
teme ca : „Lupta poporului nostru 
pentru independență națională". 
„Lupta antifascistă și anttimperia- 
listă oglindită in filmele româ
nești", urmate de proiecția unor 
filme artistice. (Neculai Amihu- 
lesei).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, la înapoierea dintr-o 

vizită de prietenie in Republica Populară Bulgaria, care s-a desfășurat in 
spirit frățesc, vă transmit salutări cordiale dumneavoastră și tuturor oamenilor 
muncii din țara dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi urările mele de noi succese în 
edificarea socialismului in țara dumneavoastră, precum șl în lupta pentru 
întărirea păcii și pentru destinderea internațională.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste
Excelentă,
Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilul 

felicitare, adresat cu ocazia realegerii mele ca 
Botswana.

Sint convins că relațiile strînse care există 
continua să se întărească.

România

dedumneavoastră mesaj 
președinte al Republicii
între țările noastre vor

SERETSE M. KHAMA
Președinte al Republicii Botswana

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale •austriece, adresez 
Excelenței Voastre sincere mulțumiri împreună cu urările mele cele mai 
bune de sănătate și fericire personală $1 pentru un viitor fericit al poporului 
român. ,

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al Republicii Austria

A apărut volumul

SUB SEMNUL SOlIDARITĂțlI ROMÂNO-ANGOLEZE
Vizita oficială de prietenie 

a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în Republica Populară Angola 
12—15 aprilie 1979

t

i

Editura politică

0 nouă dovadă a grijii partidului și statului
pentru creșterea 

al personalului
Prin Decret al Consiliului de Stat 

s-a stabilit aplicarea celei de-a 
doua etape de majorare a retribuției 
tarifare a cadrelor militare active și 
a personalului muncitor civil din 
Ministerul Apărării Naționale și 
Ministerul de Interne, cu începere de 
la 1 noiembrie 1979. in medie cu 13 la 
sutăi

Ca urmare, majorarea din etapa a

din etapa I, 
a retribuției 

pe întregul

nivelului de trai 
forțelor armate

II-a, cumulată cu cea* 
va asigura o creștere 
în medie cu 30 la sută 
cincinal.

De la aceeași dată se majorează 
cu sume intre 20—25 lei lunar și sol
dele militarilor în termen, militari
lor cu termen redute și elevilor șco
lilor militare de ofițeri, maiștri mi
litari și subofițeri.

Invitație Ia Vatra Dornei

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, pe Vasîl Hubcev. mi
nistrul electronicii și electrotehnicii 
din R.P. Bulgaria, aflat într-o vizită 
In țara noastră.

în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția 
de prietenie și 
te între țările 
șe dezvoltă în 
înțelegerilor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor JiVkov, 
și au fost abordate probleme privind 
extinderea și adîncirea în continuare 
a colaborării și cooperării economice 
romăno-bulgare și, în acest context, 
în domeniile electronicii si electro
tehnicii. al tehnicii de calcul, parti
ciparea la realizarea unor obiective 
economice de interes comun.

La întrevedere au participat Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Alexandru 
Necula, adjunct al ministrului.

A luat parte Petăr Danailov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

Vineri a fost semnat la București 
protocolul privind lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte româno-si- 
riene de colaborare în domeniul tu
rismului. Documentul prevede dez
voltarea în continuare a colaborării 
turistice bilaterale, acțiuni reciproce 
de publicitate, schimb de informații, 
experiență și specialiști în domeniul 
turismului.

Din partea română. protocolul a 
fost semnat de Ion Tudor, prim-ad
junct al ministrului turismului, iar 
din partea siriană de Ahmad Hii- 
wani, viceministru al turismului.

★
Sub egida filialei Caras-Severin a 

Centrului național de cercetare pen
tru problemele tineretului, vineri au 
început la Băile Hereulane lucrările 
unei sesiuni științifice consacrate in
tegrării socio-profesionale a tineretu
lui. manifestare la care narticipă 
cercetători, sociologi, psihologi, eco
nomiști și alti specialiști din Bucu
rești. Brașov, Cluj-Napoca. Craiova. 
Iași. Ploiești. Timișoara. Reșița șl 
din alte localități din tară.

în programul sesiunii sînt înscrise 
aproape 50 de comunicări si referate, 
vizînd condițiile de integrare în pro
ducție a tineretului., ridicarea eficien
tei procesului de integrare socio-pfo- 
fesională. (Agerpres)

pentru bunele relații 
colaborare statorhici- 
noastre, relații care 
spiritul hotăririlor și

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PANAMA Congresul Partidului Comunist Peruan
Sale
Dr. ARISTIDES ROYO SANCHEZ

Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

_ _ _____  Zilei pationaje a Republicii Panama, vă adresez calde
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de noi succese pe calea dezvoltării 
libere și independente a patriei dumneavoastră, pentru progresul 
bunăstarea poporului panamez prieten.

Excelenței
Domnului

Cu prilejul

Și

Salutul adresat de
La Lima 

lucrările Congresului 
Comunist Peruan, 
cuvintul. reprezentantul 
Comunist Român, tovară- 
Gere. membru supleant al

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Stațiune cu activitate perma
nentă, Vatra Dornei este așezată în 
vestita depresiune a ~ .
bucurîndu-se de o climă subalpină 
blîndă, ferită de vînturi puternice. 
Factorii naturali de cură, baza de 
tratament înzestrată cu instalații 
moderne oferă vizitatorilor condiții 
optime pentru tratarea unor afec
țiuni ale aparatului cardiovascular, 
ale aparatului locomotor, ale siste
mului nervos periferic. Stațiunea 
oferă condiții excelente de ca
zare in hoteluri si vile. Pentru 
petrecerea timpului liber, turiștii 
pot participa la activitățile casei 
de cultură, pot vizita Muzeul de 
istorie și științele naturii, pot face 
plimbări ușoare pe aleile parcului.

Bornelor,
Filiala de turism din localitate or
ganizează și excursii spre locuri 
pitorești și interesante cum 
monumentele de arhitectură 
dală din nordul Moldovei, în 
sivele Rarău și Giumalău, la 
iana Negrii și Poiana Stampei, la 
Șarul Dornei și Dealul Negru. în 
sezonul alb, stațiunea constituie un 
loc ideal pentru practicarea schiu
lui și săniușului. Pe drumul natio
nal 17 sau pe calea ferată se poate 
ajunge comod și direct în stațiune. 
Biletele pot fi obținute de la toate 
agențiile și filialele oficiilor jude
țene de turism și celor ale I.T.H.R. 
București.

In fotografie : aspect din Vatra 
Dornei.

sînt 
feu- 
ma- 
Po-

h ■
O carte utilă tuturor

'•

dar

în circulația rutieră"
învățătură de minte. Cartea cuprinde 
numeroase date statistice despre 
evoluția traficului rutier, precum și 
sfaturi utile șoferilor și pietonilor. 
Scrisă într-un stil larg accesibil, an
trenant. cartea este străbătută de un 
optimism robust, oferind soluții prac
tice pentru rezolvarea tot mai nu
meroaselor și complexelor probleme 
generate de circulația modernă. în 
condițiile in care conduita preventivă 
devine un prieten competent si apro
piat al fiecăruia dintre noi. o ne
cesitate. (Petre Popa).

„Conduita preventivă
Iată un volum apărut zilele aces

tea m editura „Sport-turism" — pri
mul de pină acum în literatura de 
specialitate din tara noastră — con
sacrat conduitei preventive în con
dițiile în care traficul rutier înregis
trează valori din ce în ce mai ridi
cate pe toate drumurile publice, in 
toate anotimpurile. Autorii cărții — 
general-maior Valeriu Buzea, colonel 
Victor Beda și colonel Gheorghe Ene 
— abordează acest .subiect inedit 
cum este conduita preventivă, depă
șind Regulamentul de circulație, 
inserînd unele norme care nu figu
rează încă în sfera acestuia, 
care vor fi incluse, cu timpul.

în loc de noțiunea vehiculată rină 
acum de „conducere preventivă", 
se limita doar la șofer, autorii au op
tat pentru aceea de „conduită pre
ventivă". care înglobează toate cate
goriile de participanti la trafic, de la 
conducătorii auto pină la pietoni. în- 
tr-o atare viziune, conduita preven
tivă este însuși comportamentul care 
exprimă voința omului — șofer, sau 
pieton — de a nu ajunge la acciden
te. de a lua toate măsurile impuse 
de cerințele circulației moderne, pen
tru a se deplasa pe drumurile pu
blice în deplină siguranță. în mod . 
disciplinat, in spiritul respectului re
ciproc și al civilizației rutiere.

Este meritul autorilor — toti trei 
învestiți cu atribuții și răspunderi 
in domeniul circulației rutiere — de 
a fi insotit opiniile exprimate cu for
ța de argumentare a faptelor, șurni- 
nînd meditației cititorului o multi
tudine de evenimente nedorite pe
trecute în ultimii ani pe drumurile 
tării, fiecare dintre ele constituin- 
du-se într-un claxon de alarmă, de

care • DIAGNOSTIC 
„TERMIC" LA DOMI
CILIU. în cadrul campaniei 
de .economii la încălzitul în 
cuinte. autoritățile franceze 
organizat un inedit serviciu 
„diagnostic la domiciliu", 
acest scop, un număr de 6 000 
de specialiști urmează să in
specteze, la cerere, locuințele 
particulare si să stabilească un 
deviz al cheltuielilor implicate 
de adoptarea unor măsuri, cum 
ar fi izolarea termică, optimi
zarea randamentului instalații
lor de încălzit etc., menite sâ 
ducă la economii de combusti
bil. Statul urmează să acorde un 
credit pentru efectuarea inter
vențiilor necesare; în aceiași 
timp, specialiștii care efectuea
ză aceste modificări vor be-

lo- 
au 
de 
In

Poporul din Republi
ca Panama sărbătoreș
te astăzi împlinirea a 
76 de ani de la pro
clamarea independen
tei.

în același an. 1903, 
cind Panama s-a des
părțit de Columbia, 
devenind stat de sine 
stătător, tinerel repu
blici i-a fost impus 
de către S.U.A. un tra
tat in baza căruia a- 
cestea iși rezervau, pe 
timp nelimitat, „drep
tul de suveranitate" a-, 
supra canalului ce 
străbate istmul. legînd 
oceanele Atlantic și 
Pacific, precum și asu
pra unei fîsii de pă- 
mint de 16 km lățime 
de-a, lungul canalului. 
Acest lucru si-a lăsat 
amprenta asupra în
tregii evoluții econo
mice și politice a tării, 
determinînd subordo
narea sa intereselor 
străine.

Dar poporul pana
mez nu s-a împăcat 
niciodată cu această 
situație, desfășurînd o 
luptă susținută pentru 
redobindirea suverani
tății asupra întregului 
teritoriu al tării.

Sărbătorirea Zilei 
naționale în acest an 
este puternic marca-

tă de succesul istoric 
tie care îl reprezintă 
intrarea în vigoare, 
la începutul lunii tre
cute, a celor două tra
tate încheiate cu 
S.U.A. privind trans
ferarea eșalonată (pină 
la 31 decembrie 1999) 
a canalului către Re
publica Panama. Do
cumentele. încununînd 
13 ani 
între ; 
namez 
chiar > 
văd 
cedare 
naiului.
tuși o perspectivă cer
tă în acest sens si mar
chează. totodată. o 
nouă invalidare a prin
cipiului — incompati
bil cu vremurile noas
tre — al acaparării de 
teritorii străine.

Republica Panama a 
obținut în ultimul de
ceniu succese remar
cabile in direcția va
lorificării în interes 
propriu a bogățiilor 
naționale, a depășirii 
subdezvoltării. în 
cest context pot fi a- 
mintite acțiunile de 
naționalizare a unor 
companii străine. de
Încurajare a industriei 
autohtone, precum si 
inițierea unor noi for-

de negocieri 
guvernele pa

și american, 
dacă nu pre- 

imediata retro- 
a zonei ca- 

stabilesc to-

a-

me de organizare in 
agricultură, prin care 
țăranii iși unesc tere
nurile obținute prin 
exproprierea latifun
diarilor, în vederea 
sporirii randamen
tului.

în spiritul legături
lor prietenești dintre 
poporul român si po
poarele Americii Lati
ne. cu toate statele ce 
au pornit ne calea dez
voltării libere, de sine 
stătătoare, opinia 
blică din 
care a 
bucurie 
succesele 
panamez ______
tru consolidarea suve
ranității si indepen
dentei. urmărește cu 
simpatie si solidarita
te eforturile depuse de 
acesta în vederea dez
voltării multilaterale a 
economiei și modifica
rea vechilor 
social-politice. 
in acest cadru, 
le de prietenie 
borare dintre 
nia si Panama, 
întemeiază pe stimă si 
respect reciproc, cu
nosc un curs ascen
dent, in interesul am
belor popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

pu- 
tara noastră, 
salutat cu 

st satisfacție 
poporului 

in lupta pen-

structuri 
Plasate 
relatii- 
și cola- 
Româ- 
care se
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ÎNCEPE ETAPA DE IARNĂ
A COMPETIȚIEI NAȚIONALE „DACIADA“
La 4 noiembrie va începe 

de iarnă a competiției naționale „Da- 
ciada". Consiliul National pentru 
Educație Fizica și Sport, împreună 
cu organizațiile si departamentele cu 
atribuții in mișcarea* sportivă, com
ponente ale Comisiei centrale a ..Da
ciadei". au hotărit ca incepînd din 
această zi de duminică toate asocia
țiile sportive să acționeze pe baza 
calendarelor competitionale proprii 
pentru angrenarea copiilor, tineretu
lui și oamenilor muncii de la orașe 
și sate in activități specifice sezonu
lui rece. Organele și organizațiile 
sportive, inspectoratele de invăță- 
mînt și organizațiile de copii și 
tineret vor trebui să se preocupe de 
desfășurarea acțiunilor ..Daciadei" in< 
școli, urmărindu-se îndeplinirea unu
ia dintre principalii indicatori stabi-

FOTBAL

etapa liti prih Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și sport 
— cuprinderea masei elevilor la prac
ticarea sistematică a exercitiilor fizi
ce și sporturilor. întrecerile etapelor 
pe clase și școli se pot organiza și în 
orele destinate activităților sportive, 
iar în zonele de munte se va progra
ma inițierea elevilor în schi, patinaj 
sau hochei pe timpul orelor de edu
cație fizică.

în etapa de iarnă a „Daciadei” sint 
integrate și cîteva competiții tradj- 
.ționale pentru copii și tineret 
pionierului" (Vatra Dornei — 
bruarie). „Săniuța de argint" ,. 
ghita Băi — 20 și 21 februarie), cupele 
U.T.C. la schi-fond (in județul Caras- 
Severin — 13 și 14 
alpin (Păltiniș — 4 
biatlon ÎBdf^â — 23

„Cupa
17 fe- 
, (Mar-

februarie), schi
st 5 martie) și 
și 24 februarie).

A,Azi, în campionatul diviziei 
meciurile etapei a XUI-a

Universitatea Craiova — Jiul ; Chi
mia Hm. Vilcea — Olimpia ; F. C. 
Baia Mare — Sportul studențesc ; 
Politehnica Iași — S. C. Bacău ; Po
litehnica Timișoara — F. C. Argeș. 

Toate partidele (cu excepția celei 
de 
ora

Campionatul diviziei A continuă 
astăzi cu meciurile etapei a XIII-â, 
care se vor desfășura după următorul 
program : Steaua — Universitatea 
Cluj-Napoca (stadion „Steaua") ; Di
namo — F.C.M. Galați (stadion „Di
namo") ; Gloria — F. C. Scornicești ; 
A.S.A. — - “ -.............................
siune TV

Victorie netă 
a handbaliștilor noștri: 
România-EIveția 21-11 
• IHeciul revanșă va avea loc 
duminică, la Palatul sportu
rilor și culturii din Capitală 

ieri, la Brașov, s-a jucat prima 
partidă' dintre echipele reprezentati
ve ale României și Elveției. Ea a fost 
dominată destul de autoritar de hand- 
baliștii români și s-a încheiat cu 
scorul net de 21—11 (10—5) în favoa
rea echipei noastre.

Cele mai multe goluri pentru for
mația României ie-a inserts Stefan 
Birtalan (6). care, cu prilejul aces
tui meci, a reintrat, după o absentă 
de peste jumătate de an. in rindurile 
tricolorilor. Eficienți in joc s-au ară
tat. de asemenea. Măricel Voinea (5 
goluri) și Milmi Mironiuc (4 goluri).

Antrenorii Nicolae Nedef si Laseăr 
Pană au utilizat in partida de la 
Brașov următorii jucători : Muntea- 
nu. Buligan-Durău. Mironiuc. Gra- 
bovschi, Vasilache. Boroș. Vasilca, 
Birtalan. Stingă, M. Voinea și Radu 
Voina (căpitanul echipei).

Partida revanșă dintre reprezenta
tivele României și Elveției se va des
fășura duminică, de la ora 17.45, la 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală. Partea a doua a mociului 
va fi televizată direct (ora 18.30). în 
deschidere, de la 16.13. se vor Între
ce două selecționate divizionare femi
nine.

C. S. Tirgoviște (transmi- 
directă de la Tg. Mureș) ;

la Timișoara, programată
13,30) vor începe la ora

Sancțiuni dictate de U.E.F.A.
Comisia 

de fotbal 
pentru trei meciuri a doi jucători de 
la echipa Napoli. R. Filippi și M. Gui- 
detti, eliminați în cursul partidei cu 
Olimpiakos Pireu. Astfel, fapt fără 
precedent in „Cupa U.E.F.A.echipa 
napolitană va fi lipsită de aportul a 
6 titulari

de apel a Uniunii europene 
a confirmat suspendarea

la jocul retur cu Standard

Portugalia -
meci contînd pentru grupa 
preliminariilor campionatu- 

european, la Lisabona echipa

într-un
a Il-a a
lui
Portugaliei a învins cu scorul de 3—1
(1-1) 
marcat

Norvegiei. Au

Con-
Speg-

Liege, alți 4 jucători italieni, 
stantzo, Capone, Vinazzani și 
giorin fiineț suspendați in urma me
ciului tur 
odată,

suspendați in urma me- 
Jcu Standard Liege. Tot- 

comisia de disciplină a 
U.E.F.A. a respins recursul echipei 
A.E.K. Atena, care va fi suspendată 
pe o durată de 5 ani din competițiile 
organizate de U.E.F.A.

selecționata
Artur, Nene (2), respectiv Al

Norvegia 3-1
bertsen. Jocul a fost urmărit de peste 
50 000 de spectatori.

în clasamentul acestei grupe con
duce Portugalia eu 9 puncte (6 jocuri), 
urmată de Austria — 9 puncte (7). 
Belgia — 8 puncte (6), Scoția — 5 
puncte (5) și Norvegia — 1 punct.

în-

A

In cîteva rînduri
• în _ .... ____

național feminin de tenis pe teren 
acoperit de la Stockholm, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—1, 6—3 pe Sabina Simmonds 
(Italia), iar campioana iugoslavă 
Mima Jausovec a intrecut-o cu 6- 
6—3 pe Renata Tomanova 
slovacia).

Alte rezultate : Billie Jean 
(S.U.A.) — Hana Strachonova 
slovacia) 6—2. 6—1 ; Petra 1 
(Elveția) “ ...
nia) 6—1, 7—6 ; Regina 
(Cehoslovacia) — Helena 
(Suedia) 6—2, 6—4 ; Wendy Turnbull 
(Australia) — Stacy Margolin (S.U.A.) 
6—4. 6—2 ; Betty Stove (Olanda) — 
Elizabeth Ekblom (Suedia) 6—4, 4—6, 
6—3.
• Rezultate înregistrate în ca

drul competiției de volei „Dinamo- 
viada", care se desfășoară la Ber
lin : masculin : Ruda Hvezda Praga 
— Dynamo Berlin 3—2 : Dinamo 
Moscova — Dinamo București 3—0

primul tur al turneului inter- Gwardia Wroc- 
Budapesta 3—2. 
Berlin — Ruda

2
(Ceho-

i King
i (Ceho- 

_ Delhees 
Florența Mihai (Româ-

Marsikova - 
Anliot

neftcla de o primă de 400 franci 
de fiecare TEP economisit 
(TEP=o tonă de echivalent pe
trol. ceea ce corespunde unei 
cantități de 4 000 kW sau 1 160 
litri de păcură).

• ÎN CURÎND „IL-86" 
LA START. Aerobuzul so
vietic cu 350 de locuri „11-86" 
este pregătit pentru curse re
gulate. declară piloții compa
niei sovietice .,Aeroflot" care au 
preluat aparatul de la pilotii de 
încercare. Se așteaptă ca „11-86“ 
să înceapă transporturile de 
pasageri in primăvara anului 
viitor, relatează agenția T.A.S.S. 
Pină atunci' conform practicii 
„Aeroflotului", vor fi efectuate 
mai multe zboruri de probă

(15—8, 16-14, 15—9) ; 
law — Ujpest Dozsa 
Feminin : Dynamo 
Hvezda 3—0; Dinamo Moscova — Di
namo București 3—1 (15—8, 15—3, 
8—15, 15—9).

• Ciclistul danez Henrik Oersted 
a stabilit, pe pista velodromului olim- 
pic din Ciudad de Mexico, un nou re
cord mondial al orei pentru amatori, 
cu 48.199 km. Vechiul record al 
lumii era de 47,553 km Și apar
ținea columbianului Martin Ro- 
driguez. De remarcat că danezul 
Oersted corectase, cu citeva zile în 
urmă, alte recorduri mondiale. Ast
fel. el a parcurs 4 000 m în 4’40”23/100 
și 5 000 m în 5’50”58/l00. De asemenea, 
campionul danez a stabilit un, nou 
record mondial și la 10 km, cu rezul
tatul de ll’54”21/100.

• La Monterrey (Mexic) s-au în- 
întilnit. într-un meci amical de fot
bal. selecționatele Mexicului și Peru
lui. Fotbaliștii mexicani au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

★
în orașul iugoslav Varazdin a în

ceput campionatul balcanii de hand
bal pentru echipele masculine — edi
ția I. Echipa României (alcătuită cu 
jucători din eșalonul secund al lotu
lui reprezentativ) a intilnit in primul 
meci formația Bulgariei, pe care a 
învins-o cu scorul de 30—21 (16—9). 
Cei mai buni jucători români au fost 
Dcacu si Ștef.

BOX : Scor strîns 
în întâlnirea 

România - R.D.G.
Formația de box a României a

tilnit ieri seara la Rostock formația 
R.D. Germane. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 6—5 pentru gazde. Cele 
cinci victorii ale formației noastre 
au l'ost obținute de_ Daniel Radu (la 
categoria 
kg), Ion 
Sirbu (71 
puncte — 
a obținut 
K.O. in primul rund, în fața cunos
cutului pugilist H. Baucii. Dintre bo
xerii tării gazdă s-au remarcat No
wakowski (60 kg) și Fanghaenel 
(plus 81 kg) care au învins înainte 
de limită pe P. Căpriceanu si : 
pectiv I. Cernat.

GIMNASTICĂ : 
Pe primul loc, 

în „Cupa României44 
Teodora Ungureanu 
CLUJ-NAPOCA 2 (Agerpres). — 

Ieri au început in Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca Întrecerile campionatu
lui republican masculin de gimnas
tică. După efectuarea exercitiilor im
puse conduce Kurt Szilier. cu 56.40 
puncte, urmat de Dan Grecu — 56,15 
puncte.

1 în concursul feminin pentru „Cupa 
României" la individual compus pe 
primul loc s-a clasat Teodora Ungu- 
reanu. iar pe echipe competiția a fost 
ciștigată de formația Dinamo Bucu
rești.

51 kg). Teodor Dinu (54 
Budușan (67 kg). • Marcel 
kg) — toți câștigători la 
și de Georgică Donici care 
un succes de răsunet, prin

res-

pentru cunoașterea posibilități
lor noului avion și pentru pre
gătirea minuțioasă a echipaje
lor. Un asemenea zbor de probă 
a fost efectuat pe ruta Voro- 
nej—Moscova—Mineralniie. Vodi 
din Caucaz.

• „6 OGLINDĂ ÎN 
DEPĂRTATĂ".
cele mai mari succese 
librărie din Statele Unite la 
ora actuală este cartea „O 
glindă Îndepărtată", a cunoscu
tei istorice americane Barbara 
Tuchman. Spre deosebire de lu
crările anterioare consacrate is
toriei contemporane (publicului 
nostru îi este cunoscută lucrarea 
„Trufașa citadelă", care descrie 
împrejurările premergătoare de-

din
de
o-

clanșării primului război mon- . 
dial), de data aceasta istorica 
americană și-a ales ca subiect 
secolul al XIV-lea. cînd omeni
rea a avut de făcut față teri
bilului flagel al ciumei negre, 
care a decimat, după cum se 
apreciază, o treime din întrea
ga populație a lumii de atunci. 
Zugrăvind întimplările din vre
murile îndepărtate, autoarea a 
dorit însă, după cum subliniază 
cronicile de specialitate, să a- 
dreseze un mesaj limpede con
temporaneității : dacă omenirea 
a putut trece cu bine prin 
atîtea încercări grele ale trecu
tului, cu atît mai mult ea este

LIMA 2 (Agerpres). 
au continuat 
Partidului

Luînd 
Partidului 
șui Mihai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a transmis congresului, in 
numele secretarului general al parti
dului, tdvarășuț Nicolae Ceaușescu, 
al tuturor oamenilor muncii din 
România, un cald salut tovărășesc. 
El a arătat că Partidul Comunist 
Român, oamenii 
noastră urmăresc 
funde sentimente 
tivitatea și lupta 
altor forțe naționale patriotice și de
mocratice pentru consolidarea si 
apărarea independenței și suverani
tății naționale, Împotriva imperialis
mului. ' pentru o dezvoltare eco- 
nomico-socială de sine stătătoare a 
patriei, pentru triumful 
libertății, democrației, 
păcii și înțelegerii între

Reprezentantul P.C.R. a reafirmat 
deplina satisfacție față de întărirea 
continuă a raporturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre par- . 
tidele noastre.

Vorbitorul a înfățișat, apoi, uria
șele transformări economico-sociale 
petrecute, in ultimii 35 de ani, in

Partidul. ____ __
muncii' din țara 

cu interes și pro- 
de solidaritate ac-
P.C. Peruan, ale

idealurilor 
bunăstării, 

popoare.

reprezentantul P.C.R.
România, politica externă a țării 
noastre.

Acționînd în spiritul bogatelor sale 
tradiții internaționaliste, a continuat 
vorbitorul. P.C.R. extinde, diversifi
că și militează cu fermitate pentru 
întărirea relațiilor cu partidele co
muniste și muncitorești, pentru dez
voltarea relațiilor cu partidele so
cialiste, social-democrate, cu toate 
forțele mișcării muncitorești. întă
rim, in același timp, colaborarea cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
partidele de guvernămint din țările 
in curs de dezvoltare, cu alte partide 
democratice, cu organizații revolu
ționare, progresiste de pretutindeni, 
considerind că intărirea solidarității 
și colaborării, a unității tuturor for
țelor care se pronunță pentru pace, 
destindere, independență națională 
constituie un factor primordial pen
tru asigurarea progresului omenirii, 
pentru o lume mai dreaptă și mal 
bună.

în încheiere a fost reafirmată do
rința 'Partidului Comunist Român de 
a extinde și adinei și in viitor rela
țiile de prietenie, stimă și respect 
reciproc cu Partidul Comunist Pe
ruan și au fost adresate urări de 
succes deplin lucrărilor congresului, 
îndeplinirii hotăririlor pe care foru
mul comuniștilor peruani le va adop
ta.

MANIFESTĂRI CONSACRATE APROPIATEI ANIVERSARI 
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

în cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a 62-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, vi
neri după-amiază a avut loc. în mu
nicipiul Rîmnicu Vîlcea, o adunare 
festivă la care au participat Teodor 
Coman, membru supleant al Comite
tului Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Vilcea ai P.C.R., reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile vîlcene.

Au participat, de asemenea, V.I. 
Drozdenko. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej, Ion Diaconu, secretar al comi
tetului județean de partid, a rele
vat însemnătatea’ istorică a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, care a dus la crearea primului 
stat socialist din lume, inaugurind 
epoca trecerii omenirii de la capi
talism la socialism. Vorbitorul a 
evidențiat, de asemenea, succesele 
obținute de oamenii muncii sovie
tici in construirea comunismului. El 
a subliniat evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor de prietenie și co
laborare statornicite între P.C.R. și 
P.C.U.S., între România și Uniunea 
Sovietică, contribuția determinantă 
a întilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Ilici Brejnev la dezvoltarea și 
consolidarea acestora.

!

ROMĂNIAFILM

în cuvintul său. ambasadorul 
V.I. Drozdenko a reliefat, la rindul 
său, profunda semnificație a eveni
mentului aniversat și a înfățișat pe 
larg realizările obținute de oamenii 
muncii sovietici, sub conducerea 
P.C.U.S.. in dezvoltarea economico- 
socială a patriei, in ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Referindu-se la legăturile de strîn- 
să prietenie și colaborare statornici
te intre partidele, țările și popoare
le noastre pe baza comunității de 
orinduire și idealuri, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea decisivă pe 
care au avut-o intilnirile_ dintre to
varășii 
Nicolae 
conlucrării sovieto-române, 
rosul reciproc al cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii in 
lume.

In Încheierea adunării a avut loc 
un spectacol literar-muzical.

★
O adunare similară a avut loc la 

clubul muncitoresc al întreprinderii 
metalurgice din Iași. unde, despre 
însemnătatea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, au vorbit Onb- 
frei Parascan. directorul întreprin
derii. și S.S. Korișev. secretar al Am
basadei U.R.S.S. la București.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși muncitori metalurgiști.

Au fost prezenti membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice Ia Bucu
rești.

Leonid Ilici Brejnev și 
Ceaușescu in extinderea 

în inte-

PREZINTĂ
în perioada 7—13 noiembrie în Capitală

„ZILELE FILMULUI SOVIETIC'

*
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■ v
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Manifestările se vor desfășura după următorul program : miercuri 7 
noiembrie, la cinematograful ..Patria", spectacol de gală cu filmul „Inter
viuri despre probleme personale". In continuare, la cinematograful „Stu
dio" vor fi prezentate următoarele filme : „Cinci seri", „Furtul calului", 
„Tactica alergătorului de cursă lungă", „Toiul pentru un cintec", „Comedie 
de modă veche". „O dramă la vinătoare".

„Zilele filmului sovietic" se vor desfășura jți înmunicipiile Tirgoviște 
intre 9 și 15 noiembrie și la Pitești intre ' ' "'

și in maniei, 
10 și 16 noiembrie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele tie t, 

5 și 6 noiembrie. în țară : Vremea va 
fi rece, friguroasă noaptea in cea mai 
mare parte a tării. Cerul va ti varia
bil, cu înseninări persistente in nord- 
estul țării. Vor cădea ninsori slabe, 
locale. Vintul va sufla 
moderat, cu intensificări 
dominînd din sectorul 
tarile minime vor fl 
minus 15 și minus 5 
maxime între. minus 5 
Lopal, se va produce 
depuneri de clijoiură.
Vremea va fi rece, cu cerul variabil. 
Vînt slab pină la moderat. Tempera
turile vor continua să scadă.

capabilă să facă fată dificultă
ților prezentului, cti condiția de 
a da dovadă de luciditate si ra
țiune.

• CLAR DE LUNĂ LA
COMANDĂ. Pentru ca sce
na să fie inundată de soare sau

IPIinii

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
NOIEMBRIE 1979DIN 2
I : 43 50 30 34 22 14

ninsori
slab pină la 

locale pre- 
estic. Tempera- 
, cuprinse între 
grade, iar cele, 

.și .plus 5 grade, 
ceață, izolat cu 
în București :

Extragerea
66 88 56.

Extragerea
75 90 68 74.

Fond total ... __
din care : 220 369 lei report la cate
goria 1.

a Il-a : 1 16 84 78 48
de ciștiguri : 847 184 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 28 OCTOMBRIE 1979

S

a
a

___  25%
4 variante 25% 
7.25 a 8 598 lei ; 
lei ; cat. 5 : 154,75 
1 144,25 a 100 lei. 

Report la categoria 1 : 12 339 lei.

Categoria 1 : 1 variantă
59 000 lei ; cat. 2 : 
15 585 lei ; cat. 3 : 
cat. 4 : 47,75 a 1 306 
a 200 lei ; cat. 6 :

de ceață sau să se ivească un 
romantic clar de lună — potri
vit exigentelor piesei respective 
— este de ajuns ca un operator 
să apese pe butonul corespun
zător al unui tablou de comandă 
și totul se efectuează automat, 
cu ajutorul unei instalații com
puterizate (în fotografie), reali
zată de firma vest-germană 
Siemens. Instalația cuprinde 500 
de circuite și 1 000 de proiectoa
re. puțind realiza peste 500 de 
diverse efecte de lumină.

siderată dispărută. Descoperirea 
a fost autentificată după teste 
de laborator. Intitulată „Bătălia 
de la Anghiari", pictura fusese 
realizată de autorul „Giocondei" 
în anul 1505. Din motive ne
știute, Giorgio Vasari a realizat, 
ulterior, peste ea o

• RECORD

frescă.

® O PICTURĂ MU
RALĂ APARTINÎND LUI 
LEONARDO DA VINCI 
a fost descoperită la Pallazzo 
Vecchio din Florența, după ce, 
timp de 400 de ani. a fost con

ELVE
ȚIAN. Dintre toate statele in
dustrializate, Elveția are cea 
mai densă rețea bancară, 
posedă 550 de bănci cu un total 
de 4 787 sucursale, ceea ce în
seamnă una la 1316 locuitori. 
Următoarele plasate ale acestui 
inedit clasament sînt R. F. 
Germania (o sucursală la 1 626 
locuitori), Suedia (una la 2 085 
locuitori). Olanda și Marea Bri- 
tanie.

Ea

/



Prezentarea la Universitatea din Perugia a volumului al IX-lea din seria :

„SCRIERI ALESE" 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

ROMA 2 (Agerpres).— In ciclul de manifestări consacrate celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, la Universitatea 
de studii din Perugia a avut loc prezentarea volumului al iX-lea din 
seria de „Scrieri alese“ ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărut in 
limba italiană.

Primarul orașului Perugia, Stelio 
Zaganelli, deputat, membru al C.C. 
al Partidului Socialist Italian, a de
clarat : „Este o deosebită cinste pen
tru mine să prezint la universitate 
gindirea politică și activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, reflec
tate în volum, din care cititorul poa
te cunoaște — prin vocea cea mai 
autorizată a poporului român — cele 
mai diverse aspecte ale dezvoltării 
economico-sociale a României socia
liste, realizările remarcabile obținute 
in ultimii ani sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a pre
ședintelui Ceaușescu-.

Arătînd că o parte importantă a 
scrierilor publicate se referă la acti
vitatea internațională a României, a 
președintelui. Nicolae Ceaușescu in 
cursul anului 1978, la relațiile P.C.R. 
și Ia contribuția sa originală, atit 
pe plan teoretic, cit și practic, in po
litica internațională, vorbitorul a 
subliniat că noul volum reflectă efor
turile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a promova o 
politică de pace și colaborare, de a 
contribui Ia soluționarea problemelor 
de importanță esențială pentru însuși 
viitorul omenirii. Necesitatea desfi
ințării blocurilor militare, a opririi 
cursei înarmărilor, lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace și 
justiție socială constituie coordonate 
importante ale politicii promovate de 
România, de conducătorul său.

in sprijinul sporirii producției industriale a țărilor
in curs de

NAȚIUNILE UNITE 2 — Trimisul 
Agerpres transmite : In Comitetul 
pentru probleme economice si finan
ciare al Adunării Generale au 
inceput dezbaterile asupra raportului 
Consiliului Dezvoltării Industriale, 
organism al O.N.U. însărcinat cu 
promovarea cooperării internaționale 
in domeniul industriei. Referindu-se 
la însemnătatea si necesitatea bunei 
pregătiri a celei de-a IlI-a Confe
rințe a O.N.U.D.I, (care va avea loc, 
in 1980. la Delhi), reprezentantul ro
man a accentuat asupra necesității 
ca ea să adopte măsuri si programe 
practice, cu obiective clare, oe ra
muri si sectoare industriale, eșalo
nate pin'ă'in anul 2000, cu termene 
precise de realizare. Aplicarea lor 
trebuie să contribuie efectiv la rea
lizarea integrală a scopurilor si 
obiectivelor Declarației si Programu
lui de acțiune de la Lima, vizind in 
primul rind sporirea ponderii țărilor 
în curs de dezvoltare la minimum 25 
la sută din producția industrială 

Aceasta este reflectată și în vizitele 
întreprinse de președintele României 
in toate colțurile lumii, in bunele ra
porturi ale P.C.R. cu toate partidele 
comuniste, socialiste, social-demo
crate. progresiste, cu mișcările de 
ejiberare națională, prin identifica
rea, în special, a elementelor de con
vergență, și nu de divergență.

Acesta este sensul profund al 
scrierilor prezentate, care constituie 
un prilej de meditație și de învăță
minte pentru noi toți — a arătat 
vorbitorul. Calea dialogului construc
tiv pentru soluționarea problemelor 
majore cu care este confruntată 
omenirea, pentru instaurarea unei 
noi ordini internaționale, mai bună 
și mai dreaptă — iată calea pro
movată de România și de conducăto
rul său pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duire socială, pentru consolidarea 
păcii și securității internaționale — 
a arătat deputatul italian.

Comuniștii români au făcut sacri
ficii, și-au dat chiar viața pentru rea
lizarea idealurilor și viselor care 
s-au înfăptuit în această țară. „In 
acest sens, este edificatoare re
marcabila activitate revoluționară a 
comunistului Nicolae Ceaușescu, care, 
din fragedă tinerețe, și-a consacrat 
întreaga energie, a suferit ani grei 
de închisoare pentru libertatea și in
dependența țării, pentru fericirea 
poporului. Exemplul, experiența pre
ședintelui Ceaușescu, așa cum rezul

dezvoltare
mondială încă la sfîrșitul acestui se
col, față de 12 la sută în prezent.

Vorbitorul a subliniat că. in con
cepția României, o atenție prioritară 
se cere acordată la viitoarea confe
rință reorientării politicilor si direc
țiilor de industrializare. Țara noastră 
a propus includerea pe agenda confe
rinței a unui punct consacrat special 
cooperării internaționale în domeniul 
transferului si dezvoltării tehnolo
giilor industriale în vederea creșterii 
capacităților industriale ale țărilor în 
cifrs de dezvoltare, tehnologii adec
vate obiectivelor lor de dezvoltare, 
în încheiere, vorbitorul a relevat 
buna colaborare existentă intre 
România și O.N.U.D.I., arătînd că 
aceasta se reflectă si in activitatea 
sustinlttă a Centrului comun de la 
București, orientată cu precădere spre 
acțiuni concrete de sprijinire a ță
rilor in' curs de dezvoltare In dome
nii de interes pentru dezvoltarea si 
diversificarea .industriei acestor state, i 

tă din volumul de scrieri prezentat, 
ne sînt utile tuturor, în special tine
rilor, care trebuie să înțeleagă mai 
bine sensul propriei datorii, al sa
crificiilor necesare pentru realizarea 
unor înalte, idealuri".

A luat apoi cuvîntul rectorul Uni
versității din Perugia, prof. dr. 
Giancarlo Duzza, care a relevat bu
nele raporturi dintre universitățile 
din Perugia și Iași. Mulțumind pen
tru donația de cărți făcută de Biblio
teca Centrală de Stat din București 
Universității din Perugia — între 
care la loc de cinste se află scrierile 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
apărute în limba italiană și în alte 
limbi de circulație internațională — 
rectorul Universității din Perugia 
și-a exprimat convingerea că acestea 
vor contribui la cunoașterea mai 
aprofundată din partea studenților și 
a corpului profesoral a celor mai di
verse aspecte ale dezvoltării Româ
niei, de care Italia este legată prin 
adinei legături de prietenie.

Ambasadorul țării noastre în Ita
lia, Ion Mărgineanu, a subliniat că 
această manifestare are loc în 
preajma unui eveniment istoric în 
viața poporului român. Congresul al 
XII-lea al P.C.R., care, prin hotărî- 
rile ce le, va adopta, va apropia și 
mai mult România de nobilul țel — 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

★
în „Aula Magna“ a universității au 

fost deschise o expoziție de carte po
litică, beletristică, științifică și de 
artă, precum și o expoziție de pictu
ră reunind opere ce reflectă munca 
și realizările poporului român, fru- 

, musețile peisajului românesc.

SOFIA

încheierea convorbirilor
dintre T. Jivkov și E. Honecker

SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia 
au luat sfirșît convorbirile dintre 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, care 
a întreprins o vizită de prietenie în 
Bulgaria.

în comunicatul dat publicității cu 
acest prilej se relevă că părțile au 
discutat îndeosebi aspecte ale colabo
rării bilaterale. în timpul vizitei a 
fost semnat un program de extindere 
a colaborării economice dintre cele 
două tari.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

LISABONA

Conferința mondială de solidaritate 
cu popoarele arabe

AGENȚIILE DE PRESĂ 
e scurt

LISABONA 2 (Agerpres). — Co
respondență de la Crăciun Ionescu : 
La Lisabona s-a deschis, vineri sea
ra, Conferința mondială de solidari
tate cu popoarele arabe, la care par
ticipă personalități politice, parla
mentari, reprezentanți ai partidelor 
și ai organizațiilor obștești din nu
meroase țări de pe toate continen
tele. Delegația română este condusă 
de prof. univ. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale si politice.

Lucrările conferinței au fost des
chise de fostul președinte al Portu
galiei, Francisco da Costa Gomes,

Consiliul de Securitate
Condamnarea noilor acțiuni agresive ale regimului rasist 

de la Pretoria împotriva Angolei
NAȚIUNILE UNITE 2 — Trimisul 

Agerpres transmite : Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a întrunit, la 
cererea Guvernului Republicii Popu
lare Angola, pentru a examina plin- 
gerea acestei țări în legătură cu 
noile acțiuni agresive ale forțelor 
armate ale regimului minoritar ra
sist din Africa de Sud împotriva te
ritoriului angolez.

Reprezentantul Angolei. Elisio de 
Figueiredo, a arătat că. la 28 octom
brie. trupe terestre și aeropurtate ale 
regimului de la Pretoria au lansat un 
atac masiv împotriva unor zone din 
sudul teritoriului angolez. Acest atac 
s-a soldat cu moartea unor militari 
și civili angolezi și cu mari pagube 
materiale. Vorbitorul a făcut cunos
cut că autoritățile angoleze între
prind măsuri pentru respingerea in
tervenției trupelor regimului sud- 
african. El a cerut ca membrii Con
siliului de Securitate să se pună de 
acord asupra unor măsuri „care să 
oblige Africa de Sud să abandoneze 
aventurismul militar și actele de a- 
gresiune în Africa australă" si să in
stituie sancțiuni totale împotriva re

Evenimentele din Bolivia
• Guvernul înlăturat anunță că va acționa în clandestinitate
• Grevă de 48 de ore în capitală • Formarea unui comitet

pentru apărarea democrației
LA PAZ 2 (Agerpres). — Potrivit 

știrilor transmise de agențiile E.F.E. 
și France Presse, colonelul Alberto 
Natusch Busch, inițiatorul loviturii 
militare de stat de joi dimineața, a 
anunțat formarea unui nou guvern 
și dizolvarea vechiului parlament. în 
același timp, guvernul președintelui 
Guevara Arze a declarat, joi., că va 
acționa în clandestinitate, menținîn- 
du-și toate prerogativele, pînă cînd 
în tară va fi reinstaurată ordineâ — 
relatează agenția E.F.E.

Principalele forte politice din Boli
via, între care Uniunea Democra
tică și Populară și Mișcarea Națio
nalistă Revoluționară, precum și 
membrii Congresului Național Bo
livian dizolvat, condamnă preluarea 

vicepreședinte al Consiliului Mon
dial al Păcii.

★
LISABONA 2 (Agerpres). — Aflat 

în vizită oficială Ia Lisabona. Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a fost primit de 
președintele Portugaliei, Antonio 
Ramalho Eanes.

în aceeași zi, liderul palestinian a 
conferit cu primul ministru portu
ghez, Maria de Lourdes Pintasilgo, și 
cu ministrul de externe, Carlos Frei
tas Cruz.

gimului de la Pretoria, în conformi
tate cu art. 7 al Cartei O.N.U.

în cadrul dezbaterilor Consiliului 
de Securitate au luat cuvîntul Win
ston Tubman (Liberia), în calitate 
de reprezentant al țării care deține 
președinția Organizației Unității 
Africane, Raul Roa (Cuba), in ca
litate de președinte al Biroului de 
coordonare al țărilor nealiniate, pre
cum și reprezentanții Braziliei, 
Sergio da Costa, și U.R.S.S., Oleg 
Troianovski, care au condamnat noi
le acțiuni agresive ale autorităților 
rasiste de la Pretoria. Vorbitorii 
s-au pronunțat pentru adoptarea de 
către Consiliul de Securitate a unor 
măsuri efective, care să pună capăt 
intervențiilor regimului sud-african 
în treburile interne ale unor state 
suverane, membre ale O.N.U.

★
în legătură cu agresiunea forțelor 

armate ale R.S.A. împotriva Ango
lei. purtătorul de cuvînt al O.N.U. a 
dat publicității o declarație a secre
tarului general, Kurt Waldheim, 
care „condamnă cu hotărîre aceste 
atacuri, soldate cu multe victime in 
rindul populației civile".

puterii de către militari — relatează 
agențiile Reuter si Prensa Latina.

La apelul Centralei muncitorești bo- 
liviene. în capitală a fost declanșată 
o grevă de 48 de ore. La Cochabam
ba s-au produs ciocniri între mani- 
festanți și forțele armate, soldate cu 
moartea mai multor persoane. Re
prezentanți a 28 de formațiuni politi
ce și sindicale au format un Comitet 
pentru apărarea democrației — no-, 
tează agențiile E.F.E. și Prensa La
tina.

Totodată, agențiile Reuter. A.P. și 
A.F.P. anunță că comandanții forțe
lor armate din Cochabamba si Santa 
Cruz și-au declarat sprijinul fată de 
inițiatorul loviturii de stat.

După cum anunță agențiile inter
naționale de presă, în Bolivia a fost 
decretată starea de asediu.

r EXPOZIȚIE ROMANEASCA LA STOCKHOLM. La Biblioteca regaliîl 
din Stockholm au avut Ioc, sub auspiciile Ambasadei române și ale Aso- . 
ciației de prietenie Suedia — România, vernisajul expoziției „Vestigii da- I 
cjce din Munții Orâștiei" și al unei expoziții de carte istoricâ și arheo- I 
loglcâ. Expozițiile înfățișeazâ momente importante din istoria așezărilor . 
dacice din Transilvania, formarea primului stat dac centralizat și înde- I 
pendent, formarea poporului român. 1

ÎN COMUNICATUL COMUN 
dat publicității la Belgrad la în
cheierea convorbirilor dintre Ve
seliți Giuranovici, președintele Con
siliului Executiv Federal al Iugo
slaviei, și Joao Bernardo Vieira, 
comisar principal al Consiliului 
Comisarilor de Stat din.Guineea- 
Bissau, se arată că s-a’ constatat 
existența unor posibilități încă ne
folosite pentru promovarea coope
rării bilaterale. Cele două state 
au condamnat dominația colonială și 
continuarea politicii de apartheid și 
discriminare rasială în sudul Afri
cii, exprimîndu-și, totodată, spriji
nul pentru lupta de eliberare a 
popoarelor Zimbabwe și namibian.

ANULAREA UNEI LIVRĂRI DE 
AVIOANE CĂTRE R.S.A. Guvernul 
australian a interzis unei firme 
vînzarea către R.S.A. a unui număr 

, de 100 avioane de tipul „Nomad" 
destinate folosirii în agricultură. 

1 dar pe care regimul de Ia Pretoria 
intenționa să le utilizeze pentru 

' paza de coastă. S-a precizat că de
cizia a fost luată în conformitate 
cu rezoluția Națiunilor Unite in ce 

' privește embargoul asupra livrări
lor militare destinate regimului de 
la Pretoria.

DIVERGENȚE. Premierul deml- 
sionar. Masayoshi Ohira. a. fost de
semnat candidat al Partidului Libe
ral-Democrat— al cărui președinte 
este — ' la funcția de prim-minis- 
tru. de către 200 din deputății aces
tui partid. Âlti 160 de deputat! li
beral-democrat! au ales candidat ne 
fostul premier Takeo Fukuda. în- 
trucît partidul de guvernămînt are 
doi candidați la funcția de premier, 
președintele Camerei Reprezentan
ților. Hirokichi Nadao. a anuntat 
că a hotărit aminarea ședinței par
lamentare programate pentru vineri, 
spre a permite liberal-democra- 
tilor să prezinte un singur candidat.

tfhx,iniT A1^I,r DLN URUGUAV cer DEMOCRATIZAREA VIEȚII in- 
ivr ’ Vs Montevideo a fost difuzată declarația Convenției Naționale a 
Muncitorilor, cel mai important sindicat din Uruguay, aflat în ilegalitate 
din 1973. Masurile represive au dus la intensificarea luptei maselor îm- 

dictaturii, pentru libertăți democratice și progres social. în .aceste 
condiții. Convenției Naționale a Muncitorilor îi revine sarcina d< a sa 
opune cu toate forțele Încălcării drepturilor și ’ nerespectării into tiselor maselor largi populare.

ACCIDENT MARITIM. In zona 
portului texan Galveston s-a pro
dus o coliziune intre tancul petro
lier „Burmah Agate", navigând sub 
pavilion liberian, și cargoul grec 
„Mimosa". La bordul petrolierului 
s-a produs o explozie si o mare 
parte din încărcătura sa de 400 000 
barili de țiței s-a răspîndit pe su
prafața mării, aprinzindu-se ; ulte
rior, vasul s-a, scufundat. Cargoul, 
cuprins de flăcări, a fost abandonai 
de echipaj. Potrivit unui bilanț 
provizoriu, și-au pierdut viața pa
tru persoane, 24 au fost rănite.

PRODUCȚIE DE PETROL — RE- 
Intreprinderea de stat 

Mexicanos" (PEMEX) 
începerea lucrărilor de 
la două sonde petroliere 
cea mai mare producție 
După cum s-a precizat.

CORD. 1 
„Petroleos 
a anunțat 
exploatare 
marine cu 
din lume.
capacitatea inițială de producție a 
sondelor — situate la 80 km in lar
gul coastelor statului Campeche — 
este de 60 000 și, respectiv. 50 000 
barili de țiței pe zi. Această , pro
ducție depășește cantitatea de pe
trol brut extrasă actualmente de 
instalațiile de fordj din aceeași ca
tegorie din Kuweit și Qatar.L

DEMONSTRAȚIE POPULARA 
ÎMPOTRIVA TERORISMULUI ÎN 
SPANIA. Din inițiativa partidelor 
comunist și socialist din Spania, in 
orașul Bilbao a fost organizată, joi, 
o demonstrație populară de con
damnare a atentatelor organizate de 
ramura militară a organizației se
paratiste basce ETA. Potrivit unei 
statistici oficiale — citată de agen
ția Reuter — în Spania au fost uci
se, de Ia Începutul anului. 70 de 
persoane de către membrii acestei 
organizații teroriste.

i

i

PROIECTE ENERGETICE. C- nera I 
Reprezentanților a S.U.A. s-a pro- I 
nuntat favorabil asupra creării unui 
Comitet de mobilizare în domeniul > 
energiei, care va avea autoritatea 
de a accelera realizarea proiectelor | 
prioritare pe acest olan. Proiectul 
de lege în acest sens, elaborai la I 
cererea președintelui Jimmy Car- I 
țer.' a fost aprobat si de Senat, dar 1 
intr-o altă variantă, fapt care va . 
necesita renegocierea lui în cadrul 
unei comisii mixte a Congresului. I

MAJORĂRI ALE TAXELOR DE I 
SCONT IN R.P. GERMANIA . ȘI 
JAPONIA. Banca federală a. R.F. 1 
Germania — Bundesbank — ai 
anunțat majorarea, de la 5 la 6 la I 
sută, a taxei sale de scont. La rin- I 
dul ei. Banca centrală a Japoniei a 
anunțat majorarea tot cu un pro- I 
cent a taxei de scont, pină la 6,25 | 
la sută. Taxa de scont reprezintă 
dobinda percepută de banca de I 
emisie asupra împrumuturilor acor- I 
date băncilor comerciale. Majorarea I 
ei face creditele mai scumpe, iar . 
prin reducerea masei de lichidități I 
financiare aflate In circulație duce | 
la micșorarea cheltuielilor publice 
și a ratei inflației.

mCRISUL
Securitatea și cooperarea europeana- 

obiectiv central al politicii externe românești
Evocînd, în aceste zile premergă

toare marelui forum al comuniștilor 
români, direcțiile fundamentale ale 
vastei activități externe a României 
socialiste în anii ce au trecut de ța 
Congresul al XI-lea, se impune re
liefată una din dimensiunile esenția
le ale prezenței sale în viața inter
națională : angajarea și contribuția 
ei la progresul cauzei securității eu
ropene. Partidul Comunist Român a 
înscris ca unul din obiectivele pri
mordiale ale politicii externe româ
nești acțiunea neobosită pentru asi
gurarea în Europa a unui cadru de 
liniște șl securitate.

Se bucură de o unanimă apreciere 
internațională contribuția secretaru
lui general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la însăși cristalizarea con
ceptului de securitate europeană. în 
momentul Congresului al XI-lea, la 
Helsinki se desfășurau pregătirile în 
vederea Conferinței general-europe
ne. Anii care au trecut de la congres 
au validat pe deplin justețea și clar
viziunea aprecierilor și concluziilor 
partidului nostru, cea mai strălucită 
confirmare ■ în acest sens constitu- 
ind-o însăși, încheierea cu succes a 
conferinței. O asemenea confirmare 
este cu atît mai mult un izvor de sa
tisfacție pentru poporul român, cu 
cit ea încorporează și contribuția 
prețioasă adusă de partidul nostru, 
de România socialistă.

Contribuții marcante la pregătirea

și desfășurarea conferinței de la Helsinki
Este bine știut șl larg recunoscut astăzi pe plan Internațional că România a adus o contribuție.__ , sub

stanțială la întreaga ăctlvifate de pregătire și la desfășurarea cu succes a Conferinței general-europene.
Desigur, activitatea de pregătire a inceput încă de la enunțarea, la București, în iulie 1966, a ideii or

ganizării primei conferințe din Istoria Europei consacrate securității și cooperării. în acest sens, s-au în
scris ca evenimente de răsunet un șir de acțiuni întreprinse de România anterior Congresului al XI-lea 
al partidului și care au avut o mare înrîurire asupra creării unul climat favorabil organizării conferinței, 
între acestea, s-au reliefat stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Federală Germania, 
în 1967, întîlniriie președintelui României cu șefi de state și de guverne din aproape toate țările Europei, 
declarațiile solemne și celelalte documente politice bilaterale care au consacrat principiile noi de relații 
menite să contribuie ia statornicirea unui sistem trainic de securitate pe continent.

noastre pe parcursul desfășurării conferinței:
FORȚĂ SAU LA AMENINȚAREA CU FORȚA 
rlnță fundamentală a unei reale securități.

• Țara noastră se numără printre inițiatorii în
scrierii urtui subcapitol distinct al Actului final al 
Conferinței general-europene privind măsurile ce se 
impun pentru CREȘTEREA ÎNCREDERII Șl ÎNTĂRIREA 
STABILITĂȚII PE CONTINENT.

• ideea CONTINUITĂȚII procesului început la Hel
sinki a fost formulată de România, fiind materiali
zată în dispozițiile Actului final privind „Urmările con
ferinței".

La toate acestea se adaugă inițiativele țării
• NORMELE DEMOCRATICE, adoptate ca modali

tate de lucru la Conferința general-europeană, au 
fost formulate ș! propuse de țara noastră.

• Din Inițiativa României, Declarația privind prin
cipiile care guvernează relațiile reciproce dintre sta
te, cuprinsă în Actul final de la Helsinki, a fost în
tregită prin adoptarea unui șir de HOTĂRÎRÎ — DE 
ORDIN POLITIC, ECONOMIC, MILITAR — DESTINA
TE SA FACĂ EFECTIVA NERECURGEREA LA

ce-

-------------- In continuare ------------- 

inițiative, propuneri, acțiuni
• Participare activă la reuniunea general-europeană de la Belgrad; 

la întîlnirea de la Bonn pentru pregătirea „Forumului științific european"; 
la reuniunea de experțl de la Montreux, consacrată examinării și elabo
rării unei metode de reglementare pașnică a diferendelor; la întîlnirea 
de la La Valletta, dedicată cooperării in regiunea Mediteranei.

• Contribuție constructivă ia desfășurarea reuniunii de la Atena, 
din 1976, privind cooperarea economică șl tehnică multilaterală în 
Balcani.

• Organizarea la București, în vara anului 1977, a primului „Festival 
european al prieteniei" — prestigioasă manifestare culturală, care a 
reunit creatori și interpreți de renume din țările Europei, S.U.A. și Canada.

• Apelul solemn al Marii Adunări Naționale a României adresat 
parlamentelor și guvernelor statelor participante la Conferința general- 
europeană de a acționa pentru transpunerea în viață a hotărîrilor adop
tate ia Helsinki, pentru dezvoltarea largă a relațiilor de colaborare în 
toate domeniile de activitate, pentru trecerea la măsuri practice de 
dezangajare militară și dezarmare.

• Propunerea de încheiere a unul pact general-european la care să 
ia parte toate statele participante la Conferința de la Helsinki, conținînd 
angajamentul renunțării la folosirea forței și la amenințarea cu recurge
rea la forță.

V V

Un program concret

de dezangajare militară și dezarmare...
• înghețarea cheltuielilor militare, a efectivelor armate șl a arma

mentelor și reducerea lor, într-o primă etapă, pînă în 1985, cu cel puțin 
10—15 la sută în raport cu nivelurile actuale;

• Reducerea treptată pînă la retragerea totală a trupelor străine, 
lichidarea bazelor militare de pe teritoriul altor state, în primul rind a 
celor nucleare ;

• Crearea unei zone demilitarizate în zona geografică dintre cele 
două blocuri militare, pe o lățime de 80—100 km, în care să nu fip 
amplasate nici un fel de armate și armamente și unde să nu aibă loc 
nici un fel de manevre și demonstrații militare ;

• Trecerea la negocieri în vederea lichidării concomitente a N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia ;

• Asumarea de angajamente ferme de către statele participante la 
Conferința general-europeană, în legătură cu încetarea manevrelor mili
tare, a oricăror demonstrații <je forță la frontierele altor state.

...și măsuri

practice adoptate

de România
• La sfîrșitul anului 1978, țara 

noastră a luat hotărîrea de a nu 
majora partea din venitul național 
alocată înarmărilor, pentru a nu 
afecta cu nimic programul de dez
voltare economico-socială.

• Decretul Consiliului de Stat 
din 3 martie 1979 privind majo
rarea alocației pentru copii din 
fondurile rezultate prin diminua
rea cheltuielilor militare.

a reuniunii de la Madrid
în documente ale partidului și statului, in cuvintâri șl Interviuri 

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în declarații și comunicate sem
nate cu alte state este subliniată necesitatea unei temeinice pregă
tiri a reuniunii de la Madrid, din 1980. în acest sens, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A SUBLINIAT :

• „România acordă o atenție 
deosebită pregătirii reuniunii 
de la Madrid din 1080. conslde- 
rlnd că trebuie făcut totul pen
tru a se ajunge la această re
uniune la măsuri concrete de în
făptuire pe continentul european 
a securității, destinderii și 
păcii".

® „După părerea noastră, ar 
trebui ca, încă în acest an, re
prezentanții statelor să discute 
și să înceapă pregătirile pentru 
reuniune. Ar avea o importantă 
deosebită desfășurarea acestei 
reuniuni la nivelul miniștrilor 
de externe".

• „Ne pregătim pentru ca la 
reuniunea de la Madrid să poată 
fi obținute rezultate mai bune 
decît cele obținute la Belgrad. 
Să facem în așa fel incit reuniu
nea de la Madrid să dea un nou 
impuls înfăptuirii documentelor 
semnate la Helsinki și. mai cu 
seamă, să deschidă calea trecerii 
la dezangajarea militară pe con
tinentul nostru, fără de care nu 
poate fi vorba nici de destinde
re, nici de securitate, nici de 
pace în Europa sau în oricare 
loc al lumii !“

Grupaj realizat de Dumitru ȚINU

Prioritățile în viața 

economică și socială 

a R. P. Angola
LUANDA 2 (Agerpres). — lnfr-o 

declarație difuzată de agenția An- 
gop, Biroul Politic al C.C. al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii se referă la unde 
aspecte ale dezvoltării economiei an
goleze. subliniind necesitatea snori- 
rii producției materiale atît prin en
tuziasmul revoluționar si angajarea 
maselor muncitoare, cit si nrintr-o 
mai bună organizare a întreprinderi
lor, o organizare corectă a produc
ției și muncii, eliminarea birocratis
mului și indisciplinei, lupta împotri
va incompetentei si risipei bunurilor 
poporului, aprovizionarea regulată cu 
materii prime și adoptarea de meto
de de. muncă corecte. în document 
se arată că in centrul preocupărilor 
legate de viata economică și socială 
a tării se vor afla formarea de cadre, 
întărirea conducerii centralizate a 
economiei și respectarea importantei 
planului national — instrumentul 
fundamental de dezvoltare socialistă 
a R.P. Angola.

Biroul Politic al C.C. al M.P.L.A. —j 
Partidul Muticii, chemind la transpu-i 
nerea în viață a acestor orientări ale 
politicii economice *a tării, subliniază 
importanta menținerii și consolidării: 
unității naționale. Totodată, docu
mentul. publicat cu prilejul celei 
de-a patra aniversări a proclamării 
independentei Angolei, relevă im
portanta ce.trebuie acordată apărării 
suveranității si integrității teritoriale 
a tării.

Programul economic 
al guvernului britanic

Reducerea masiva 
a cheltuielilor publice

LONDRA 2 (Agerpres). — Guver
nul britanic a dat publicității o 
„carte albă" privind programul său 
economic pe anul viitor. Principala 
trăsătură a acestuia este reducerea 
masivă a cheltuielilor publice — cu 
3,5 miliarde lire sterline (circa 7 mi
liarde dolari). Aceste reduceri buge
tare vor afecta invătămintul public 
(în Anglia există, după cum se știe, 
și școli particulare — n.r.). serviciile 
medicale și transporturile publice. în 
același timp, „cartea albă" preconi
zează creșterea cheltuielilor militare 
(cu 4,2 la sută), precum și a celor 
destinate instituțiilor însărcinate cu 
apărarea legii și ordinii.

Agenția Reuter relevă că programul 
conservator este produsul „filozofiei 
noului guvern privind libera concu
rență — reducerea amestecului sta
tului , în economie și diminuarea 
cheltuielilor publice", menite să asi
gure o neîngrădită libertate capitalu
lui particular. Programul însă, relevă 
Reuter, este de natură să provoace 
controverse din cele mai vii. Partidul 
laburist a criticat deja politica eco
nomică a conservatorilor, arătînd că 
ea afectează în special păturile cele 
mai sărace ale populației.
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