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Convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul losip Broz îito

cu privire la creșterea rolului Frontului Unității

adoptate de recenta plenară
a consiliului național

»

Un cadru nou, superior 
de participare a întregului 

popor la conducerea societății,
la înflorirea patriei socialiste

Sîmbătă. 3 noiembrie, au continuat 
convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul- losip Broz Tito, ■ 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Noua rundă de convorbiri a fost 
consacrată examinării unor aspecte 
esențiale ale actualității politice in
ternaționale, ea punind in evidență 
gradul inalt de identitate a puncte
lor de vedere ale României și Iu
goslaviei asupra problemelor discu
tate.

Jfovarășii Nicolae Ceaușescu și Io- 
a i Broz Tito au reafirmat atașamen
tul țărilor noastre față de obiectivele 
securității și cooperării in Europa, 
relevind necesitatea înfăptuirii inte
grate a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, pregătirii temeinice a 
reuniunii de la Madrid din 1980, 
pehtru ca aceasta să dea un nou 
impuls colaborării dintre statele con
tinentului și, îndeosebi, să ducă la 
măsuri practice de dezangajare mili
tară și dezarmare.

Cei doi președinți au exprimat ho- 
tărirea României și Iugoslaviei de a 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și multilaterale între tarile 
din Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni intr-o zonă a păcii, 
in care să domnească spiritul prie
teniei și al încrederii, al bunei 
vecinătăți și colaborării în cele 
mal diferite domenii, ca o contribu
ție concretă și importantă la edifi
carea securității europene. în acest 
cadru a fost evidențiată însemnăta
tea rezolvării politice a problemei 
cipriote, pe baza respectării indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Cipru, astfel 
îneît să se 
conlucrarea 
imunități.

In același 
România și 
ferm pentru întărirea cursului spre 
destindere și colaborare, pentru re
glementarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru re
nunțarea cu desăvîrșire la folosirea 
forței, a mijloacelor militare. A fost 
reînnoită solidaritatea României și 
Iugoslaviei cu popoarele din Rhode
sia -și Namibia, cu populația majori- 

in lupta im- 
și de apart-

Si indepen-

asigure conviețuirea 
pașnică a celor două

și 
co-

cătimp, s-a subliniat 
Iugoslavia se pronunță

iSra din Africa de Sud 
potriva politicii rasiste 
heid, pentru libertate. 
dență.

Cei doi președinți au 
ția deosebită oe care țările noastre o 
acorzi lichidării subdezvoltării. îniă- 
ti>''.ril marilor decalaje economice și 
sociale dintre state și instaurării unei

relevat aten-

noi ordini economice internaționale, 
bazata pe egalitate și echitate. -care 
să asigure progresul mai accelerat al 
tuturor țărilor, și îndeosebi al celor 
rămase în urmă, precum și stabili
tatea economică mondială.

Totodată, s-a relevat că o cerință 
vitală pentru prosperitatea tuturor 
națiunilor, pentru însăși existența 
umanității o reprezintă oprirea cursei 
înarmărilor — care apasă tot mai 
greu pe umerii popoarelor și sporeș
te pericolul unor noi războaie nimi
citoare — trecerea la măsuri con
crete, eficiente de dezarmare. S-a 
arătat că garantarea securității tutu
ror statelor trebuie realizată nu prin 
creșterea înarmărilor, ci prin redu
cerea acestora, a bugetelor și efecti
velor militare.

De comun acord, s-a apreciat că 
soluționarea problemelor complexe 
care confruntă omenirea impune de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
participarea. în condiții 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 po
poarelor lumii șt sînt nemijlocit in
teresate în promovarea unei politici 
de independență, colaborare și pace. 
In context, a fost evocat rolul tot 
mai însemnat ce revine mișcării de 
nealiniere în afirmarea unei politici 
de independență și respect al drep
tului popoarelor Ia dezvoltare liberă, 
în depășirea politicii de blocuri mi
litare, în rezolvarea constructivă a 
problemelor internaționale, subliniin- 
du-se, de ambele părți, necesitatea 
întăririi unității și solidarității aces
tei mișcări, pe baza principiilor și 
orientărilor ei fundamentale.

Cei doi președinți au reafirmat 
voința României și Iugoslaviei, de a 
conlucra 
tern, de 
acțiuni 
crearea 
securitate și cooperare în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume, la 
triumful Cauzei socialismului, păcii și 
progresului social.

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

tat mai strîns pe plan ex- 
a-și aduce contribuția, prin 
ferme și statornice, la 
unui climat de destindere.

Astăzi, transmisiuni directe la radio și televiziune :
ÎN JURUL OREI 9, SOLEMNITATEA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE ROMÂNO 

IUGOSLAVE.
ÎN JURUL OREI 10, CEREMONIA PLECĂRII TOVARĂȘULUI 10SIP BROZ TITO.

In aceste zile de puternică însu
flețire, cu care întregul nostru popor 
întîmpină Congresul al Xll-lea al 
P.C.R., a avut loc un important eve
niment politie în viața țării : plenara 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care a dezbătut 
proiectele de documente ale Con
gresului partidului, precum și recen
tele propuneri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea rolului 
și îmbunătățirea organizării Frontului 
Unității Socialiste.

După cum se știe. Frontul Uni
tății Socialiste cuprinde în alcă
tuirea sa, sub conducerea poli? 
tică a partidului, toate organizațiile 
de masă — obștești, profesionale, coo
peratiste, consiliile naționalităților 
conlocuitoare, uniunile 
asociațiile și societățile 
culturale, sportive, alte organizații, 
inclusiv cultele religioase — ceea ce îi 
conferă caracterul profund reprezenta
tiv în exprimarea intereselor și aspi
rațiilor tuturor categoriilor de ce
tățeni, indiferent de naționalitate. Așa 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „Frontul Unității So
cialiste simbolizează unitatea de 
voință și acțiune a întregului popor, 
reflectă procesul, ce se accentuează 
continuu, de transformare a societă
ții noastre într-o societate tot mai 
unitară, de făurire a poporului mun
citor unic al societății comuniste".

Inițierea noilor măsuri privind 
creșterea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața social-politică a 
țării se înscrie organic în vizi
unea secretarului general al parti
dului despre' corelația indisolubilă 
dintre democrație și socialism, lăr
girea continuă a democrației re- 
prezentind una din cerințele fun
damentale, cu caracter obiectiv, 
ale construcției socialiste, un factor 
hotărîtor de care depind progresul 
noii orinduiri și afirmarea deplină a 
superiorității acesteia, manifestarea 
plenară a uriașei forte creatoare a 
poporului liber și stăpîn pe soarta sa.

creatorilor, 
Științifice,

Aprobarea și însușirea deplină a 
acestor propuneri de către plenara 
Consiliului Național reflectă înțele
gerea profundă a faptului că ele nu 
vizează îmbunătățiri adiacente, ci 
dau expresie unei concepții noi, re
voluționare, de natură să determine 
îmbunătățiri de ordin calitativ în 
activitatea de ansamblu a Frontului 
Unității Socialiste. In acest sens, se 
cuvine reliefată marca însemnătate 
atit principială, cit și practică a noi
lor măsuri, care asigură realizarea 
unui mare pas inainte pe linia adin- 
cirii democrației socialiste, înscriin- 
du-se drept coordonate ale unei 
etape noi, superioare în dezvoltarea 
întregului nostru sistem democratic.

Este bine cunoscut faptul că, in 
ultimul deceniu și jumătate, din ini
țiativa secretarului general al parti
dului, au fost adoptate numeroase 
măsuri în direcția perfecționării ca- 

, drului democratic al societății noas
tre, au fost create in toate sferele 
vieții economico-sociale structuri or
ganizatorice adecvate pentru mani
festarea plenară a inițiativei și voin
ței tuturor oamenilor muncii, bazate 
pe principiul conducerii colective, pe 
atragerea maselor la elaborarea de
ciziilor; aceste structuri. îmbinate în
tr-un ansamblu unitar, de jos si pînă 
sus, la nivel național, au configurat 
mecanismul original și efectiv de
mocratic ce caracterizează viata po
litică a României socialiste.

Noile măsuri formulate de secreta
rul general al partidului duc mult 
mai departe acest proces complex, îi 
conferă o și mal înaltă eficiență so
cială, asigurînd atragerea, într-un 
cadru organizatoric adecvat, a absolut 
tuturor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate, la elaborarea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului. Ia făurirea conștientă 
a vieții noi, libere si prospere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul losip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, s-au reîntîlnit, sîmbătă, 
în cadrul unui dejun, desfășurat în 
aceeași ambiantă de caldă prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă.

Cei doi președinți au continuat 
schimbul de păreri în probleme pri
vind întărirea prieteniei și solidari
tății româno-iugoslave, dinamizarea 
colaborării atit pe plan bilateral, cit 
și in sfera vieții internaționale, in 
folosul și spre binele țărilor și po
poarelor noastre vecine și prietene, 
în interesul accelerării construcției 
socialiste în România și'în Iugosla
via, al cauzei generale a socialismu
lui, păcij & progresului in lume.

La dejun a.u participat tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Corntl 
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 Co
mitetului Politic Executiv al C,C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții țării noas
tre în Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică. Ștefan 
Andrei, _membri£ supleant al_ Comi
tetului 
P.C.R, 
Ștefan 
P.C.R.. 
tarului 
ședintelui republicii, Nicolae Mihai, 
ambasadorul României la Belgrad.

Au luat parte 
Sțambolici, membru 
Republicii Socialiste 
goslhvia, membru al 
mitetului Central al 
niștilor din Iugoslavia Branko Mi- 
kulici, membru al Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniști- . 
lor din Iugoslavia, losip Vrhoveț, se
cretar federal pentru afacerile exter
ne, Metod Rotar, secretar federal 
pentru comerțul exterior, președinte
le părții iugoslave in Comisia mixtă 
iugoslavo-română de colaborare eco
nomică, Berislav Badurina, șeful ca- 
.binetului președihtelui republicii, 
Trifun Nikolici, ambasadorul Iugo-

. slaviei la București.

Politic Executiv al C.C. al 
ministrul afacerilor externe, 
Bîrlea, membru al C.C. al 
directorul cabinetului secre- 
general al partidului și pre-

tovarășii Petar 
al Prezidiului 
Federative Iu- 

. Prezidiului C0- 

. Uniunii Comu

(Continuare în pag. a Il-a)
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Oamenii muncii din industria județelor 
Satu Mare si Covasna au îndeplinit planul

pe patru am
In atmosfera de puternică mobili

zare a energiilor creatoare cu care 
poporul nostru întîmpină Congresul 
al Xll-lea al partidului, oamenii 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Satu Mare — români, ma
ghiari, germani — au îndeplinit, la 3 
noiembrie, sarcinile de plan pe pa
tru ani ai cincinalului. Se apreciază 
că, pînă la sfîrșitul anului, colectivele 
unităților industriale sătmărene vor 
realiza peste prevederi o producție 
industrială în valoare de 2 miliarde 
lei, spor de producție realizat, în 
proporție de aproape 80 la sută, pe 
seama creșterii productivității muncii.

în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu

tuturor 
această 
inflori- 
tuturor 
de na

Diploma de cetățean de onoare al municipiului București"
înminată

(Continuare în pag. a V-a)

vecine și prietene, fa(ă de contribuția sa 
deosebită la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-iugoslave.

Sîmbătă dimineața, la Palatul Primăverii, 
tovarășului Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, 1 s-au înminat, într-un cadru

festiv, „Diploma de cetățean de onoare al 
municipiului București", împreună cu pla
cheta cu însemnele acestei distincții, sim
bol al simțămintelor de înaltă apreciere 
față de personalitatea conducătorului țării

de Comitetul județean Satu Mare al 
P.C.R. se spune ; Succesele obținute 
de oamenii muncii sătmăreni consti
tuie o ilustrare elocventă a transpu
nerii în viață, și pe meleagurile ju
dețului nostru, a politicii înțelepte, 
clarvăzătoare, științifice, profund 
umaniste a partidului, de dezvoltare 
armonioasă, echilibrată a 
zonelor țării și (Je creare pe 
bază a unor condiții tot mai 
toare de muncă și de viată 
fiilor patriei, fără deosebire 
tionalitate.

Comitetul județean de partid folo
sește și acest prilej pentru a da ex
presie simțămintelor pe care le nu
tresc din adîncul inimii comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Satu 
Mare — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a vă ști pe 
mai departe conducătorul înțelept și 
vizionar al destinelor patriei si po
porului nostru, susținînd cu toată ar
doarea propunerea realegerii dum
neavoastră, la cel de-al Xll-lea Con
gres, în suprema funcție de secretar 
general al partidului, garanția sigură 
a înaintării victorioase a României pe 
calea edificării societății socialiste șl 
comuniste.

.....■ -

■ ■.:/

★
în întimpinarea marelui forum al 

comuniștilor — Congresul al Xll-lea 
al partidului — oamenii muncii, ro
mâni și maghiari, din . industria ju
dețului Covasna au obținut un nou 
și important succes : îndeplinirea, la 
data de 3 noiembrie 1979, a prevede
rilor planului pe primii patru ani ai 
cincinalului și a angajamentului de 
a obține peste prevederi, pe ansam
blul cincinalului, o producție indus
trială de 1,3 miliarde lei.

Anunțind acest succes printr-o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de 
partid Covasna subliniază: Noile 
izbînzi ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județ, fără 
deosebire de naționalitate, le dato
răm politicii înțelepte a partidului. 
Datorită acestei politici științifice șt 
clarvăzătoare, beneficiem de o indus
trializare puternică, fără precedent 
în istoria acestor ținuturi, care asigu
ră condiții egale tuturor fiilor patriei 
din România socialistă.

în acest moment de bilanț, subli
niază telegrama, cind întregul nostru 
popor se pregătește să întîmplne cu 
noi și remarcabile succese înaltul 
forum al comuniștilor, gîndurile 
noastre, ale tuturor celor care trăim 
și muncim în această parte a țării, 
se îndreaptă către conducerea parti
dului, către dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general. Folosim și acest prilej să 
exprimăm voința fermă a tutrfror 
locuitorilor județului nostru de a 
susține propunerea ca dumneavoastră 
să fiți reales în înalta funcție de se
cretar general al partidului, aceasta 
fiind garanția sigură a unor succese 
tot mai mari în toate domeniile con
strucției economice și social-culturale.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI
ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE

PREGĂTIREA EXEMPLARA A
HOTĂRÎREA ADUNĂRII SPECIALE 

A CHIMISTILOR DIN BACĂU:

PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR!
Tot drumul drept e mai scurt!

„SĂ ÎNTREȚINEM 
ȘI VOM DEPĂȘI

BINE UTILAJELE
PLANUL PE 1980“

Ceea ce a caracterizat lucrările a- 
dunării generale speciale a oameni
lor muncii de la Combinatul de în
grășăminte chimice din Bacău este 
spiritul de existență și responsa
bilitate muncitorească cu care par- 
ticipanții au analizat cauzele care 
au generat restanțe în realizarea 
planului pe acest an. Tocmai pe 
baza acestei analize aprofundate, 
deschise, fără ocolișuri, ca și a pro
punerilor judicioase făcute în cadrul 
dezbaterilor, adunarea generală a 
stabilit un cuprinzător program de 
măsuri menite să asigure o cît mai 
bună pregătire a producției anului 
1980.

— Realizările din luna octombrie 
constituie o mărturie că atunci cind 
ne organizăm mai bine, folosim 
rational instalațiile și respectăm in- 
tocmai disciplina tehnologică, colec
tivul nostru este capabil să obțină 
producții de două ori mai mari decit 
cele obișnuite, a spus în adunare 
ing. Mihai Grigoriu, șeful secției 
amoniac.

Arătînd că nerealizările din acest 
an se datoresc în parte numărului 
mare de opriri accidentale. îndeosebi 
la instalațiile pentru fabricarea aci
dului fosforic și diamoniului fosfat, 
precum și indicelui scăzut de utili
zare a mașinilor și utilajelor, mais
trul Petre Terenteac și subinginerul 
Nicolae Vornicu au propus să se în
treprindă în fiecare secție măsuri 
energice pentru utilizarea cu e- 
ficientă maximă a capacităților de 
producție, astfel ca în 1980 indicele de 
utilizare a acestora să ajungă la cel 
puțin 92 la sută. Ei au criticat, in 
același timp, conducerea combinatului 
pentru faptul că nu se ocupă cu des
tulă răspundere de pregătirea și efec
tuarea reviziilor și reparațiilor, de calitatea acestora.

T- Siguranța realizării producțiilor 
sporite din anul viitor — spunea in
ginerul Emil Pînzaru, șeful secției de 
acid fosforic — ne-o dă în primul 
rînd efectuarea unor revizii corespun
zătoare. De aceea, trebuie să ne ocu
păm cu toții cu mai multă grijă de 
pregătirea acestora, să alegem cele 
mai nimerite perioade, să asigurăm 
piesele de schimb și materialele ne
cesare, oamenii cei mai bine pregătiți, 
pentru a scurta cît mai mult timpul 
afectat acestor revizii. Să nu se mai 
repete situația din acest an. cînd ter
menele de revizie la instalațiile de 
fabricare a acidului sulfuric si dia
moniului fosfat au fost prelungite, 
ceea ce a dus la pierderea unor în
semnate cantități de produse.

Ținînd seama de zestrea tehnică 
de care dispune combinatul la ora 
actuală, alti vorbitori, între care in

ginerii Liviu Meliș, Gheorghe Dră- 
gan, chimista Aurica Pașa, au cerut 
consiliului oamenilor muncii să ia 
măsuri ca în răstimpul rămas pînă la 
finele anului să se atingă un nivel 
de producție care să asigure înde
plinirea planului pe 1980. Vorbitorii 
au cerut comitetului de partid, con
siliului oamenilor muncii să contro
leze cu mai muită exigentă modul 
cum cadrele de conducere își fac da
toria la locul de muncă, cum își în
deplinesc șefii de secție și ateliere 
atribuțiile încredințate, cum se ocu
pă de mobilizarea oamenilor la 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan. propunînd măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea activității. în
tărirea disciplinei în muncă.

O problemă mult dezbătută în a- 
dunare a fost cea a realizării inves
tițiilor. în prima parte a anului care 
vine, aici trebuie să intre in func
țiune instalațiile pentru fabricarea 
ureei și a plăcilor de fosfogips. Fi
nalizarea lor ridică la ora actuală 
probleme serioase, mai. ales în ceea 
ce privește asigurarea utilajelor 
Făcînd și cu acest prilej un apel căl
duros la adresa colectivelor de mun

că de la I.U.C. Ploiești. I.M.U.M. 
Baia Mare și întreprinderea „Grivița 
roșie" din Capitală, de a expedia cît 
mai curînd utilajele necesare reali
zării acestor două obiective impor
tante, comuniștii, ceilalți oameni ai 
muncii din cadrul combinatului bă
căuan s-au angajat să-i ajute pe 
constructori și montori să încheie lu
crările la instalațiile respective cti 
cel puțin o lună de zile mai devreme.

Planul pe 1980 al combinatului 
prevede sarcini mobilizatoare, atît 
la producția fizică, cît șj la ceilalți 
indicatori tehnico-economici. Chibzu

DIN PLANUL DE MĂSURI:
• Sporirea productivității muncii cu 1 la sută față de plan, ceea 

ce asigură o creștere a producției globale cu 60 milioane lei ;
• Realizarea unor economii suplimentare la cheltuielile de produc

ție. in valoare de 6,5 milioane lei ;
• Prin asimilarea unor piese de schimb se va reduce importul 

cu 470 000 lei valută.
• Punerea în funcțiune cu o lună de zile mai devreme a noilor 

instalații de fabricare a ureei și plăcilor de fosfogips.
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteli"

întirziat și contractarea producției în
treprinderii „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț. în ambele situații am luat 
legătura directă cu forurile respec
tive și sperăm ca problemele desfa
cerii producției să fie în foarte scurt 
timp rezolvate.

în privința contractării aprovizio
nării tehnico-materiale, în general, 
și cu metal, în speeial, intîrzierile se 
datoresc acțiunii de readaptare a ba
lanțelor materiale la sarcinile defini
tive de plan pe anul 1980. De aceea, 
este necesar ca Ministerul Industriei 
Metalurgice să emită urgent reparti
țiile de metal pentru a se putea trece 
operativ la contractare. Pentru pro
dusele nemetalice nu s-a putut trece 
la contractare deoarece nu s-au pri
mit încă toate cotele de la organele 
centrale de planificare. Totul depinde 
acum de rapiditatea cu care coordo
natorii de balanțe vor emite repar
tițiile".

★
Eugen Mantho, director general 

adjunct. Direcția generală plan-dez- 
voltare din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini : „Programele de 
cooperare interuzinală pentru anul 
1980 au fost întocmite și transmise 
centralelor industriale la 14 iulie 1979. 
Totuși, pînă acum nu s-au încheiat 
contracte decit pentru circa 60 la sută 

ind gospodărește, chimiștii au hotărit 
să acționeze cu toată energia și răs
punderea pentru a realiza și chiar 
depăși prevederile planului. în 
acest scop ei și-au propus ca, pa
ralel cu atingerea capacităților pro
iectate la toate instalațiile, să gos
podărească cu mai multă grijă ma
teriile prime și materialele, piesele 
de schimb, să reducă consumurile de 
utilități : abur, energie electrică, apă 
demineralizată. Numai prin perfec
ționarea unor tehnologii de-fabricație- 
ei vor obține în 1980 o economie de 
1 900 MWh energie electrică.

A

din piesele turnate și forjate și pentru 
82 Ia sută pentru celelalte cooperări 
planificate. Diferența între comenzile 
nelansate și planul de cooperare se 
explică prin modificarea nivelurilor 
la unele sortimente de plan și prin 
neasigurarea documentației la unele 

în continuarea anchetei ,,Scînteii", cîteva 
precizări, unele cam... imprecise, din partea 
unor factori de răspundere din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini și Minis

terul Industriei Metalurgice

utilaje tehnologice. Iar diferența în
tre comenzile lansate și coritractele 
încheiate este datorată, pe de o par
te, nesoluționării pînă în etapa, ac
tuală a unor probleme de asigurare 
a bazei materiale și a forței 
de muncă, îndeosebi in sectoa
rele calde, iar. pe de altă parte, 
necorelării capacităților cu unele 
solicitări. Bunăoară, sînt încă di
ficultăți în asigurarea cantităților 
necesare de echipamente hidropneu-

Care este stadiul pregătirii pro
ducției anului viitor ? Adresăm a- 
ceastă întrebare unor cadre de 
conducere de la întreprinderea de a- 
parataje și accesorii din Alexandria. 
Prima informație pe care o primim 
de la ing. Victor Bojan, șeful servi
ciului pregătirea fabricației, dove
dește seriozitatea cu care privește 
acest colectiv sarcina pregătirii pro
ducției anului 1980: „Am stabilit un 
program temeinic de acțiune și 
sîntem hotărîți ca pe măsură ce ne 
apropiem de sfirșitul acestui an rea
lizările noastre să se apropie cit mai 
mult de exigentele anului 1980“.

Un obiectiv pe deplin realist, mai 
ales dacă avem în vedere ritmurile 
actuale ale producției. Bunăoară, 
productivitatea muncii este supe
rioară prevederilor de plan cu 4 500 
lei pe lucrător. Prin măsurile luate 
în întreprindere, s-au asigurat in
tegral capacitățile de producție ne
cesare pentru 1980. Totodată, s-au 
încheiat toate contractele de desfa
cere a produselor ce se vor fabrica 
în anul 1980.

Ne-am interesat apoi de stadiul în
cheierii contractelor de aprovizionare 
a unității. Același interlocutor se ara
tă total nemulțumit de situația „la 
zi" a încheierii acestor contracte. 
Cauza? Repartițiile acordate inițial 
întreprinderii nu satisfăceau decît în 
parte necesarul acesteia de materii 
prime și materiale, îndeosebi la țevile 
de construcții. Situație identică și pe 
ansamblul Centralei de mecanizare a 
construcțiilor industriale de care a- 
părține unitatea din Alexandria. Ce-i 

• •

matice, anumite motoare diesel, cutii 
de viteze pentru autovehicule, bo
ghiuri de locomotive, piese for
jate grele. La nivelul ministerului 
s-a stabilit un program de măsuri 
pentru eliminarea „locurilor îngus
te". în cadrul căruia se acordă priori

tate asigurării cooperărilor interuzi- 
nale. Aceste eforturi trebuie însă 
susținute și de furnizorii de mate
riale, îndeosebi de metal, materiale 
de turnătorie (nisip și furan), precum 
și de articole tehnice din cauciuc. De 
livrarea ritmică a acestor materiale 
depinde într-o măsură hotărîtoare 
folosirea judicioasă, cu randament 
înalt a capacităților de care dis
punem.

Despre problemele de cooperări ri

drept, așa cum ne-a informat tova
rășul Ștefan Scarlat, directorul co
mercial al centralei, zilele trecute, 
cu sprijinul Comitetului de Stat al 
Planificării și Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale, au fost 
îmbunătățite cotele de metal acor
date centralei pentru anul 1980, a- 
cestea acoperind acum necesarul uni-

Tn legătură 
cu aprovizionarea 
la întreprinderea 

de aparataje 
și accesorii Alexandria 

rilor actuale, produsele amintite sînt 
insă contractate și ne sînt livrate 
prin intermediul Bazei județene 
de aprovizionare tehnico-materialâ 
(B.J.A.T.M.) Teleorman. Consecințe
le: benzile de aluminiu sînt descăr
cate din vagoane și stivuite la baza 
de aprovizionare, apoi sînt încărca
te în autocamioane și, din nou, 
descărcate, stivuite și depozitate la 
noi. Este anormal și costisitor acest 
procedeu șl. de aceea, consider nece
sar- ca pentru toate produsele vago- 
nabile să existe relații directe între 
furnizori și beneficiari, eliminindu-se 
verigile intermediare, care nu fac de
cit să influențeze negativ procesul a- 
provizionării tehnico-materiale.

Sugestia interlocutorului nostru ni 
se pare întemeiată, mai ales că ea 
este întărită și de alte exemple. 
Astfel, pentru profilele îndoite de 
care întreprinderea are nevoie în can
tități vagonabile, încheie contractele 
cu B.J.A.T.M.-Teleorman. Aceasta, la 
riadul ei, încheie contracte pentru 
produsele respective cu baza de a- 
provizionare din județul Argeș. în 
final, B.J.A.T.M.-Argeș contractează 
profilele în cauză cu întreprinderea 
metalurgică din Iași, care este pro
ducătoarea profilelor îndoite solicita
te de unitatea din Alexandria. E- 
vident, produsele ; urmează și ele a- 
celași traseu întortocheat si costisi
tor, a cărui oportunitate și utilitate 
trebuie să fie analizate cu înaltă răs
pundere de forurile in drept.

Ilie ȘTEFAN 
Ion TOADER

lor resile de producție și a importu
lui. cît și a consumului intern ș*s  a 
exportului. Acum, balanțele sînt . i 
general clarificate, așa incit s-a tre
cut la programarea fabricației meta
lului, activitate care va mai dura 
cîteva zile. Urmează ca in cursul lu
nii noiembrie, pe baza unor grafice, 
să se treacă direct la contractarea 
producției de metal pe semestrul I 
1980, cu toate întreprinderile benefi
ciare, la sediul unităților furnizoare".

Ion Popescu, directorul Direcției de 
aprovizionare și desfacere din Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini : „Prin măsurile corespunză
toare adoptate de conducerea minis
terului s-a reușit ca. pînă la data de
1 noiembrie a.c.. contractele econo
mice de desfacere a producției către 
beneficiari din tară să fie perfectate 
în proporție de 81,2 la sută. în gene
ral, mai sînt de soluționat unele pro
bleme legate de contractarea anumitor 
mașini și utilaje. îndeosebi a mijloa
celor de transport auto, la care s-a 
definitivat planul de producție al în
treprinderilor și centralelor, asigu- 
rîndu-se corelarea acestuia cu necesi
tățile economiei naționale. în cazul 
întreprinderii de utilaj chimic din 
Ploiești, la care s-a referit ancheta 
„Scînteii" din 12 octombrie a.c., con
tractele economice nu s-au încheiat 
încă la nivelul producției planificate 
deoarece beneficiarii. în special din 
industria chimică — cei dintîi inte
resați în perfectarea contractelor — 
nu au asigurat documentația de exe
cuție pentru un mare număr de uti
laje tehnologice ce vor fi fabricate 
în anul 1980. Tot din vina beneficia
rilor — unități ale Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare — 
care nu au soluționat din vreme pro
blema fondurilor de investiții, s-a

tăților sale, Inclusiv al întreprinde
rii din Alexandria. Rămîne deci ca 
întreprinderea de aparataje și acce
sorii, împreună cu furnizorii săi, să 
acționeze neintîrziat pentru contrac
tarea integrală a cantităților de metal 
necesare in anul viitor.

în strînsă legătură cu aproviziona
rea pentru producția anului viitor, 
aducem in discuție și un alt aspect :

— Anual, avem nevoie de circa 
300 tone benzi de aluminiu — ne 
spune șeful biroului aprovizionare, 
Florian Stanciu. în mod firesc, ar 
trebui să avem contracte directe cu 
furnizorul, întreprinderea de profil 
din Slatina, iar benzile respective să 
fie aduse din vagoane direct în de
pozitul nostru. Conform reglementă

dicate de întreprinderea de utilaj 
chimic și întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești am aflat pentru prima oară 
din articolul publicat în „Scînteia". 
Ambelor unități li s-au asigurat in
tegral în programele de cooperare 
piesele și subansamblele de care au 
nevoie. Potrivit Legii contractelor 
economice, unitățile respective trebu
iau să lanseze comenzile si să intre 
în tratative precontractuale cu furni
zorii, iar în caz că nu s-ar fi ajuns 
la lămurirea nemijlocită a tuturor 
problemelor trebuiau să se adreseze 
ierarhic pînă la nivelul ministerului.

Apreciem că pini la 15 noiembrie 
programul de cooperări va fi îmbu
nătățit în funcție de prevederile pla
nului pe 1980".

★
Pavel Gherman, director general 

în Ministerul Industriei Metalurgice : 
„Este adevărat, întreprinderile bene
ficiare au depus din vreme specifica
țiile pentru cantitățile si sortimente
le de metal ce le vor fi necesare in 
primul semestru al anului viitor. Pro
gramarea fabricației metalului pe li
nii de laminare, operație premergă
toare obligatorie pentru trecerea la 
contractare, a început însă cu intîr- 
ziere datorită problemelor prioritare 
la definitivarea balanțelor de metal, 
în sensul stabilirii atît a capacități

★
Din relatările celor trei directori 

din ministerele respective 'rezultă 
că în această etapă de pregătire 
a producției anului 1980 mai sînt 
de soluționat o serie de probleme im
portante legate de aprovizionarea 
tehnicp-materială și desfacerea pro
ducției. de perfectarea cooperărilor 
interuzinale. Iată de ce se impune ca, 
fără alte tergiversări, printr-o acti
vitate la fața locului a organelor de 
resort din ministere și centrale, toa
te problemele să-și găsească neîntîr- 
ziat soluțiile potrivite,. iar întreprin
derile să se concentreze asupra pre
gătirii interne a fabricației, astfel in
cit să se asigure producției un bun 
demaraj încă din primele zile ale 
anului viitoi.

Corneliu CARLAN
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IERI, ÎN UNITĂȚI DIN JUDEȚUL ILFOV
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Pe cîmpul alb și auriu, la intilpirea zăpezii 
cu grămezile de porumb

Se impune o intervenție energică din partea organelor 
județene pentru urgentarea transportului în unitățile rămase în urmă

UN CADRU NOU, SUPERIOR

Deși ieri a fost frig și a nins, 
cîmpia Ilfovului a fost plină de oa
meni care au continuat să recolteze 
sfecla de zahăr, soia și orezul, 
dar mai ales să transporte de pe 
cimp și să livreze la bazele de re
cepție cantitățile de porumb con
tractate cu statul. S-a lucrat în con
diții deosebit de grele, dar tocmai 
aceste greutăți i-au indîriit si mai 
mult pe oameni, făcînd ca în multe 
unități, acolo unde au acționat ade- 
vărați gospodari, să se înregistreze 
un bilanț de muncă cu nimic mai 
prejos decit în zilele de vîrf ale a- 
cestei toamne.

La baza de recepție condusă de 
Marin lonașcu. unde transportă pro
dusele 7 cooperative agricole din zona 
de sud-vest a Capitalei, la ora 8 se 
reîntorceau pentru al doilea transport 
nu mai puțin de 30 de autocamioane 
și remorci. Consultăm registrul de la 
punctul de recepționare și aflăm că 
cele mai multe au venit de la Dă- 
răști, Virteju, Popești Leordeni, Gor- 
neni, Mihăilești și Epurești. Evident, 
este vorba de coloana de mașini în
cărcate din seara precedentă. Dar 
pînă să plecăm din bază ne întîlnim și 
cu coloana de autocamioane încărcate 
în dimineața respectiva. Dirijate cu 
operativitate la punctele mecanizate 
de descărcare, după mai puțin de o 
jumătate de oră părăsesc baza pen
tru un nou transport. In cîmp, echi
pele de încărcare, unele dotate cu 
graifere, acționează cu aceeași ope
rativitate. Iată explicația pentru 
care în aceste unități, ca și în 
cele din Măgurele, Dudu, Chiajna, 
Jilava, Bragadiru și 30 Decem
brie, care au Încheiat livrările 

Pa terenurile I.A.S. Adunații Copăceni, județul Ilfov, grămezile de porumb stau sub cerul liber, Iar camioanele stau pentru că nu sînt oameni la încărcare (fotografia din stînga), iar unii șoferi 
6e plimbă fără rost (fotografia din dreapta)

în bază, autocamioanele fac sau 
au făcut și cite 5—6 transporturi pe 
zi, de ce in aceste unități transpor
tul porumbului s-a terminat sau 
urmează să se încheie într-o zi-două.

Ilfovul se mîndrește însă nu prin 
aceste realizări din unitățile agricole 
din preajma Capitalei, ci prin cele 
ale unităților sale reprezentative. Iar 
prima dintre acestea este cooperati
va agricolă din Gîrbovi, de unde s-a 
livrat în această toamnă aproape 
8 000 tone porumb boabe, cele de la 
Fierbinți și Dridu — cite 5 000 tone. 
Cooperativele agricole din Braniștea, 
Ileana, Vieru, Bucșani, Snagov etc. 
livrează acum cantități suplimentare 
la contract. Și lista fruntașilor poate 
continua cu unitățile agricole din/Si
liștea, Fundulea, Plătărești. Giurgiu, 
Grădiștea, Gruiu. Bolintin-Vale ș.a. 
— ca să enumerăm numai cîteva din 
cooperativele agricole aflate acum 
pe sfîrșite cu livrările la bazele de 
recepție.

Cum se acționează însă pentru ur
gentarea livrărilor în unitățile agri
cole rămase în urmă ? Pentru a 
primi un răspuns ne-am oprit in zona 
consiliului agroindustrial Călugăreni. 
La baza de recepție amenajată în 
raza acestui consiliu ajungem in ju
rul amiezii. Numărăm mașinile in
trate pe poartă și abia că putem a- 
cluna 25. Cu excepția celor de la 
cooperativa agricolă din Uzunu, toa
te celelalte mașini erau la primul 
drum, deși din bază și pînă la cîmp 
distanta de transport nu depășea 
10—12 km. La primul drum se afla 
și mecanizatorul Voicu Giba, care 
venea cu o remorcă încărcată pe ju
mătate dintr-o solă a cooperatorilor 

din Hulubești, aflată la numai 1,5 km 
de baza de recepție. O parte din 
autocamioanele care transportau de 
la Stoienești și Tangîru nici nu sosi
seră în bază, deși in evidențele celor 
doi președinți de cooperativă figu
rau la al doilea transport.

Ne oprim și la marginea unei sole 
presărată cu grămezi nesfîrșite de 
porumb. Erau la „fata locului" cinci 
autocamioane care stăteau pentru că 
nu era cine să le încarce. De la șo
feri aflăm că sola aparține fermei nr. 
13 a I.A.S. Adunatii Copăceni si că 
așteaptă pînă ce se va repara grai- 
fărul dus la atelier pentru înlătu
rarea defecțiunii. La ferma nr. 14, 
tot a I.A.S. Adunatii Copăceni. sin
gurul om care mai putea fi întîlnit 
era șeful de fermă, Vasile Nicolae, 
care, din scaunul șaretei, numărîn- 
du-și grămezile de porumb, își făcea 
calcule de încheiere a lucrărilor pe 
seama unui posibil ajutor care, deo
camdată, se află în fază de... cău
tare. Trecem prin satul Uzunu și 
privim cum un mecanizator își dez- 
gață remorca goală si agată tractorul 
la alta încărcată cu... bușteni. în 
centrul comunei Stoenești dăm de șo
fer „rătăcit" care chipurile ar lucră 
la ferma 13. a I.A.S. Adunatii Copă
ceni. dar care nu a ajuns încă in 
cimp, deși era trecut de amiază.

Fără un sprijin din partea comi
tetului județean de partid sau a or
ganelor agricole județene, dar si de
pășit de complexitatea volumului 
mare de lucrări agricole ce mai este 
de executat, președintele consiliului 
agroindustrial Călugăreni, tovarășul 
Dumitru Vătășelu, se pare că se

La rampa pentru descărcarea porumbului din autovehicule direct in vagon, 
conceputâ și realizată de un grup de muncitori și specialiști din cadrul 
unei baze de recepție din județul Ilfov, condusă de tovarășul Marin lonașcu, 
timpul de staționare a camioanelor la descărcare se reduce de 3—5 ori

zbate fără prea mare eficiență pen
tru a ieși din impas. Din discuția pe 
care am avut-o nu am plecat cu con
vingerea că problemele grele și com
plexe de aici pot fi rezolvate numai 
cu forțe proprii. Și nici chiar cu 
sprijinul activiștilor repartizați în 
acest consiliu, care de fapt nici nu se 
mai prezintă la datorie. Se cere in
tervenția promptă a comandamentu
lui județean și organelor agricole da

toare să rezolve și problema mijloa
celor de transport, dar și aceea le
gată de mai buna organizare a mun
cit Și aceasta nu numai la consiliul 
agroindustrial Călugăreni, ci și în 
toate unitățile agricole cu restante 
mari la transportul și livrarea po
rumbului în bazele de recepție.

Iosif POP
Foto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)

Se consolidează, astfel. întreaga 
structură organizatorică a Frontului 
Unității Socialiste, care își va consti
tui organizații proprii atît în profil 
teritorial — in sate, orașe si cartiere, 
cît și pe domenii de activitate — în 
întreprinderi și unități social-cultu- 
rale. Faptul că în unitățile teritorial- 
administrative, respectiv la comune, 
orașe și municipii, se vor constitui, 
pe lingă consiliile Frontului Unității 
Socialiste, comitete ale organizațiilor 
acestuia — verigi ce se vor regăsi 
deopotrivă și în cadrul consiliilor ju
dețene, cît și în cadrul Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste — va contura și mai distinct 
profilul F.U.S., va mai-ca o afirmare 
mai puternică a rolului său în viata 
social-politică a tării, va determina 
o substanțială creștere a acestui rol.

Principiul fundamental potrivit 
căruia toate organizațiile Frontului 
Unității Socialiste își vor desfășura 
activitatea sub îndrumarea organiza
țiilor de partid — principiu mate
rializat prin alegerea secretarului 
general al partidului în funcția de 
președinte al Frontului Unității So
cialiste — își găsește extinderea fi
rească pină jos, la verigile de bază, 
unde secretarul de partid sau unul 
din adjuncții săi va conduce activita
tea consiliilor.

Se cuvine, de asemenea, subliniată 
importanta măsurii privind primirea 
de membri individuali in Frontul 
Unității Socialiste. Este o realitate 
inexorabilă faptul că politica parti
dului răspunde intereselor funda
mentale ale celor mai largi mase 
populare. ale tuturor oamenilor 
muncii, fie membri sau nemembri ai 
partidului — tocmai de aceea aceas
tă politică fiind puternic susținută 
de întregul popor. Or, faptul că i se 
creează fiecărui cetățean care nu 
face parte din partid posibilitatea de 
a se înscrie ca membru individual în 
F.U.S. va lărgi considerabil sfera de 
cuprindere a întregului popor in 
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, oferind 
cadrul politic necesar pentru partici
parea directă și nemijlocită, perso
nală. a tuturor membrilor societății 
la dezbaterea problemelor politice și 
stabilirea deciziilor ce angajează pre
zentul și viitorul tării.

Propunerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și adoptate de 
plenara Consiliului Național al F.U.S. 
au o puternică determinare obiecti
vă. Sporirea considerabilă a com
plexității vieții economice. îndeosebi 
înfăptuirea prevederilor Programu- 
lui-directivă de dezvoltare in profil 
teritorial, care urmărește ridicarea 
economică și mai puternică a fiecă
rui județ, municipiu, oraș sau comu

nă. repartizarea mai echitabilă a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul tării implică necondiționat ca 
fiecare cetățean să pună umăr* 1 *4la 
efortul constructiv general. s«.-si 
aducă din plin contribuția de gîndire 
creatoare și de acțiune directă la 
progresul țării. își găsește, totodată, 
oglindire în această măsură realita
tea obiectivă că procesul dezvoltării 
accelerate a economiei a declanșat 
profunde mutații în evoluția claselor 
și categoriilor sociale, pe linia ate
nuării și ștergerii deosebirilor esen
țiale dintre ele și creșterii gradului 
de omogenizare a societății, ampla 
activitate politico-educativă desfășu
rată de partid în ultimul deceniu, 
care determină creșterea continuă a 
conștiinței socialiste a maselor, ceea 
ce permite înțelegerea adîncă. suDe- 
rioară de către toti oamenii muncii 
a imperativelor social-politice si eco
nomice ale progresului tării. în 
aceste condiții, perfecționarea acti
vității Frontului Unității Socialiste, 
remodelarea structurii sale organiza
torice, creșterea rolului său în edifi
carea socialismului vor permite cap
tarea și mai largă a tuturor energii
lor poporului, valorificarea mai de
plină a potențialului uman al țării 
in interesul înaintării sigure pe ca
lea spre comunism.

Generoasa inițiativă a secretaru
lui general al partidului, președintele 
țării, propunerile sale concrete, care, 
după adoptarea lor, au devenit nor
me de lucru ce vor fi puse in apli
care in perioada organizării adună
rilor generale și a conferințelor lo
cale ale F.U.S., premergătoare Con
gresului al II-lea al acestuia, își vor 
demonstra din plin vitalitatea, marea 
însemnătate pentru mersul rapid al 
patriei pe drumul progresului și civi
lizației. Pe această cale, milioanele 
de oameni ai muncii, care înfăptuiesc 
în mod ferm politica partidului ce 
corespunde intereselor vitale ale în
tregului popor, vor găsi în noile 
structuri organizatorice ale Frontu
lui Unității Socialiste catalizatorul 
energiei lor creatoare, pentru creș
terea contribuției proprii la afirmarea 
in anii următori a unei calități noi 
în întreaga activitate economico- 
socială.

înaintea Congresului al XII-Iea »l 
partidului, care va cristaliza noile și 
grandioasele obiective ale înfloririi 
țării în anii următori, poporul nostru 
își unește și mai puternic forțele, 
sporindu-și capacitatea de a le tradu
ce în viață cu deplin succes. Cupi*in-  
zîndu-se intr-un unic și puternic șuvoi 
întreaga suflare a țării,, se întărește 
orînduirea noastră socialist^ se am
plifică puterea de muncă și creație 
a națiunii, cresc izvoarele bunăstării 
noastre, se accelerează ascensiunea 
patriei pe calea civilizației comuniste.
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BRĂ(LA= Un nou laminor A apărut volumul t

Tovarășului Iosip Broz Tito i-a fost înmînată
>1Diploma de cetățean de onoare

Laminorul de profile mijlocii de la 
Brăila — instalație cu o capacitate 
anuală de 400 000 tone — cea mai 
mare investiție a județului din ac
tualul cincinal, și-a început probele 
tehnologice la cald.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune :

Comuniștii, toți oamenii muncii 
care au participat la realizarea a- 
cestui obiectiv dedică acest nou 
succes celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, angajîndu-se în fata dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să mun
cească cu dăruire și abnegație pen
tru atingerea înainte de termen a 
parametrilor proiectați, pentru obți
nerea unei producții de înaltă cali
tate și în condiții de eficientă spo
rită.

(Urmare din pag. I)

SUB SEMNUL SOIIDARITĂȚII ROMSNO-ZAMBIENE
Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, în Republica Zambia.
15—18 aprilie 1979

Editura politică

la a XXXV-a aniversare

Duminică 4 noiembrie

al municipiului Bucureștiu Cronica zilei
La festivitate a participat o dele- 

gațk; a Consiliului popular al muni
cipiului București, condusă de to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Au luat parte tovarășii Petar . Stam
bolici, Branko Mikulici, Iosip Vrho- 
vet. Metod Rotar. Berislav Baduri- 
na, celelalte persoane oficiale iu
goslave care îl însoțesc pe președin
tele Iosip Broz Tito in vizita in țara 
noastră.

Au fost prezenti Nicolae Mihai, 
ambasadorul României la Belgrad, și 
Trifun Nikolici, ambasadorul Iugosla
viei la București.

înminind tovarășului Iosip Broz 
Tito „Diploma de cetățean de onoare 
al municipiului București", tovarășul 
Gheorghe Pană i-a adresat un cald 
salut și a exprimat omagiul profund 
și aleasa prețuire pe care populația 
Capitalei, întregul nostru popor le 
poartă înaltului sol al poporului iu
goslav.

Vorbitorul a dat apoi citire hotărî- 
rii sesiunii solemne din 2 noiembrie 
1979 a consiliului popular municipal, 
prin care tovarășul Iosip Broz Tito, 
eminentă personalitate a lumii con
temporane, este proclamat cetățean 
de onoare-al Capitalei României so
cialiste, ir» semn de înalt omagiu pen
tru contribuția sa deosebită la întă
rirea continuă a prieteniei dintre Re
publica ■Șocialistă România si Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
Ia triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume.

întregul nostru popor, a spus pri
marul general al Capitalei, acordă o 
înaltă prețuire contribuției remar
cabile a iluștrilor conducători ai ță
rilor și partidelor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito. eminente personalități po
litice ale lumii contemporane, la evo
luția fructuoasă a relațiilor bilaterale 
'— materializate în importante reali
zări pe tărimul colaborării politice, 
economice, științifice și culturale. 
Avind rădăcini istorice adinei, prie
tenia româno-iugoslavă s-a ' dezvol-

tat în lupta comună a celor două po
poare pentru apărarea ființei națio
nale. pentru independentă si suvera
nitate, pentru progres și o viată mai 
bună, pentru construirea societății 
socialiste.

Ne bucură în mod deosebit — a 
continuat vorbitorul — că întilnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe președinte, de
venite tradițibnale. au deschis, de fie
care clată, noi și tot mai ample 
perspective colaborării frățești, au 
dinamizat și ridicat pe trepte înalte 
conlucrarea rcânâno-iugoslavă în in
teresul celor două popoare, al con
strucției-socialismului și apărării pă
cii în lume.

Aeordindu-vă astăzi înaltul titlu de 
„Cetățean de onoare al municipiului 
București", Capitala României socia
liste. locuitorii orașului nostru. îm
preună cu întregul popor, omagiază 
în persoana dumneavoastră, stimate 
tovarășe președinte Iosip Broz Tito, 
pe conducătorul încercat al popoare
lor Iugoslaviei frățești, în lupta îm
potriva cotropitorilor fasciști, pentru 
edificarea orinduirii noi. socialiste, 
pe militantul neobosit pentru cauza 
păcii și socialismului în lume.

în încheiere, primarul general al 
Capitalei a adresat tovarășului Iosip 
Broz Tito cele mai alese urări de 
fericire și sănătate.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
IOSIP BROZ TITO, care a_ spus : 
„Vă mulțumesc în cel mai călduros 
mod pentru înalta cinste pe care 
mi-ați acordat-o prin alegerea ca 
„Cetățean de onoare al municipiului 
București". Pentru mine, aceasta re
prezintă încă o expresie a bunei ve
cinătăți și a prieteniei strînse.

Am vizitat acest oraș frumos ime
diat după război, iar după aceea, ve
nind în România prietenă, am fost 
oaspetele Bucureștiului in mai multe 
rinduri. Astfel, am avut ocazia să 
urmăresc dezvoltarea sa și să mă 
bucur sincer de faptul că devine tot 
mai frumos. Iar atunci cînd s-a pro
dus cutremurul catastrofal din martie 
1977, eu, bineînțeles, am fost mișcat 
în primul rînd de jertfele umane. în 
același timp, cu profund regret, ara 
urmărit știrile despre consecințele

J
materiale ale distrugerilor provocate. 
Sosind, ieri, din nou aici, ra-am 
putut încredința că urmările acestor 
distrugeri au fost, în general, înlă
turate. Bucureștiul oferă imaginea 
unui oraș modern, cu o arhitectură 
modernă. Aceasta vorbește mult des
pre capacitățile creatoare ale po
porului român, despre hărnicia, spi
ritul de sacrificiu și perseverența sa. 
Mie îmi este cunoscut trecutul bogat 
al Capitalei dumneavoastră, fncă în. 
perioada antebelică am urmărit ac
țiunile revoluționare conduse de co
muniștii români, cum a fost marea 
grevă a ceferiștilor și altele.

Astăzi, Bucureștiul, ca centru cu 
o tradiție și un prestigiu cultural bo
gat, joacă un rol important în apro
pierea popoarelor din cele două țări 
socialiste ale noastre. De aceste țe
luri au fost inspirate și manifestările 
reciproce care au avut loc nu de mult 
— „Zilele culturii românești în Iugo
slavia" și „Zilele culturii popoarelor 
și naționalităților din Iugoslavia in 
România".

Situația internațională este, din 
păcate, și de mai multă vreme, deo
sebit de complexă și împovărată de 
pericole pentru pace. Cu atît mai 
mult sînt necesare întâlniri Și con
vorbiri eît mai frecvente între oa
meni de stat, atît Ia nivel înalt, cît 
și la toate celelalte niveluri. Și în a- 
ceastă privință. Iugoslavia și Româ
nia oferă un exemplu bun.

Vizita noastră de acum este doar 
o parte a schimbului continuu de 
opinii, al cărui scop este promovarea 
permanentă 
deoarece și 
la faptul că 
îmbogățită 
convins că

. aceasta.
Folosesc această ocazie pentru a-mi 

exprima cea mai profundă recunoș
tință locuitorilor Bucureștiului, care, 
și de data aceasta, ne-au rezervat o 
primire măreață, și să vă urez mult 
succes în activitatea dumneavoastră 
de viitor".

în încheierea solemnității, tovară
șul Iosip Broz Tito s-a întreținut, 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, cu delegația consi
liului popular municipal.

a colaborării noastre, 
unii, și alții pornim de 
întotdeauna ea poate fi 
cu noi conținuturi. Sînt 
așa va fi și de data

în zilele de 2 și 3 noiembrie 1979 
a avut loc, la București, o întîlni- 
re de lucru între Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini din Republica Socialistă 
România, și Vasil Hubcev. ministrul 
electronicii și electrotehnicii din Re
publica Populară Bulgaria.

în spiritul hotărîrilor și înțelege
rilor convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
privind extinderea si adîncirea 
colaborării dintre România si Bulga
ria pe multiple planuri, cei doi mi
niștri au stabilit programul privitor 
la creșterea livrărilor de mărfuri, 
lărgirea specializării și colaborării de 
lungă durată dintre cele două minis
tere în domeniul industriei electro
tehnice și electronice. In acest con
texte sîmbătă a fost semnat un aide- 
memoire. care prevede măsuri pen
tru creșterea volumului de schimburi 
în intervalul 1981—1985 și direcțiile 
principale ale colaborării economice 
si tehnico-știintifice în producția de 
echipamente energetice, tehnică de 
calcul, mijloace de automatizare, 
componente electronice și utilaje teh
nologice specifice industriei electro
nice.

La convorbiri și semnare a fost 
prezent Petăr Danaiiov. ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

★
în perioada 29 octombrie — 3 no

iembrie ne-a vizitat tara o delega
ție a Consiliului pentru pace din 
R.D. Germană condusă de Kurt Hel- 
ber, secretar general adjunct al con
siliului. Delegația a fost primită la 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, unde s-a făcut un schimb de 
informații asupra preocupărilor ce
lor două organizații, și la Consiliul 
județean Prahova al F.U.S.. a vizi
tat obiective economice, sociâl-cultu- 
rale și turistice.

în urmă cu 35 de ani a apărut 
primul număr al „Scînteii tineretu
lui", organ central al Uniunii Ti
neretului Comunist. De-a lungul a- 
cestei perioade, ziarul s-a mani
festat ca o prezentă vie, dinamiza
toare, în dezbaterea și rezolvarea 
multiplelor probleme cu care se 
confruntă diferitele categorii de 
tineri, înscriind un aport remarca
bil la antrenarea tineretului în 
lupta întregului popor, desfășurată 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român pentru realizarea 
profundelor transformări revoluțio
nare care au schimbat radical în
fățișarea țării, viața oamenilor.

Parte componentă a presei comu
niste din România, „Scînteia tine
retului" oglindește în coloanele sale 
vastul efort creator al poporului 
nostru, al tinerei generații, pentru 
edificarea noii orînduiri sociale în 
România. Se cuvin relevate în mod 
deosebit meritele ziarului in culti
varea în rîndurile tineretului a pa
triotismului socialist, a spiritului 
revoluționar, a abnegației si dărui
rii în lupta pentru înflorirea patriei 
socialiste. Totodată. ..Scînteia tine
retului" — ca Și revista ..Stiintă și 
tehnică", care împlinește in aceste 
zile trei decenii de la apariție — 
aduc o contribuție prețioasă la răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice, 
tehnice și culturale in rîndurile 
tinerilor, la stimularea interesului 
tineretului pentru perfectionarea 
pregătirii profesionale si culturale

Ca urmare a preocupării pentru 
creșterea gradului de combativitate 
comunistă, a dezvoltării unui profil 
propriu, ca și a ridicării nivelului

publicistic, ziarul a devenit una 
dintre cele mai populare publicații 
din țara noastră, așteptată cu în
dreptățit interes de numeroșii săi 
cititori.

Sărbătorirea jubileului „Scînteii 
tineretului" are loc în atmosfera de 
vie efervescentă politică și elan în 
muncă cu care întregul nostru 
popor întîmpină Congresul al XII- 
lea al P.C.R., din ale cărui proiecte 
de documente rezultă sarcini cali
tativ superioare și pentru presa 
românească. Pentru toate publica
țiile noastre, va fi o îndatorire de 
cinste să contribuie la mobilizarea 
energiilor creatoare ale națiunii în 
vederea înfăptuirii exemplare a 
hotărîrilor Congresului, edificării 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. 
Ca purtător de cuvînt al Uniunii 
Tineretului Comunist. „Scînteia ti
neretului" este chemată să aprofun
deze tratarea problematicii legate 
de viața, preocupările și năzuințele 
tinerei generații, să sporească bo
găția de idei a articolelor și să pro
moveze- forme publicistice vii, cro- 
indu-și astfel un drum și mai larg 
spre mintea și inima cititorilor.

Cu prilejul aniversărilor „Scînteii 
tineretului" și revistei „Stiintă și 
tehnică", redacția „Scînteii" adre
sează colectivelor redacționale ale 
celor două publicații, tuturor cola
boratorilor lor calde felicitări și u- 
rări de noi succese în activitatea 
ce o desfășoară în slujba înfăptui
rii politicii' interne și externe a 
partidului, a înfloririi patriei, a 
cauzei socialismului și păcii.

PROGRAMUL 1
8.45 Imagini din țară

în jurul orei 9,00 — Transmi
siune directă ; solemnitatea sem
nării documentelor oficiale ro- 
mâno-iugoslave

9.10 Tot înainte !
9.35 Șoimii patriei
9.45 Muzică populară instrumentală. 

în jurul orei 10,00 — Transmisiu
ne directă : ceremonia plecării 
tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită oficia
lă de prietenie în țara noastră 
Viața satului
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei 
Telex •
Album duminical 
Film serial : „Calvarul". Ultimul 
episod

17.10 Micul ecran pentru cei mici
17,30 Telesport
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI

TATE POLITICĂ ÎN -------- --
REA CONGRESULUI 
LUI

19,25 Aveți cuvîntul... Opinii 
nea propunerilor 
Nicolae Ceaușescu cu . 
creșterea rolului Frontului Unită
ții Socialiste în viața social-politi- 
că a României

19.35 „Sîntem milioane de inimi tinere* : 
Gala finală a cîn- 
pentru tineret șl

19,35
11,45
12.30
13.05
13,05
10,15

PREGATI- 
PARTIDU-

pe margi- 
tovarășului 
privire la

«elecțiuni din 
tecului politic 
studenți

20,10 Film artistic : 
TV, Producție 
Unu

21,49 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • INTENSĂ 

TATE POLITICA ÎN 
REA CONGRESULUI 
LUI

19,25 Telerâma
20,00 Creatorii omagiază 

partidului
29,30 Muzica românească a

„Avaria", 
a Casei

*

Premieră 
de filme

_ ACTIVI- 
pregati- 
PARTIDU-

Congresul
deceniului

opt ; Pascal Bentoiu. — Simfonia 
a IlI-a (fragmente). Interpretea
ză orchestra simfonică a Filar
monicii „George Enescu". Diri
jor : Mircea Cristescu

20,50 Clubul tineretului : Festivalul cin- 
tecului politic pentru tineret șl 
studenți — ediția a III-a (selec- 
țlunl din gala festivalului)

21.46 Telejurnal
22,00 închiderea programului

■o.

ÎNTILNIRI DE LUCRU
Sîmbătă Ia amiază, tovarășul Con

stantin Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu to
varășul Branko Mikulici, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme referitoare la conlu
crarea dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, la intensificarea schim
burilor de' experiență și păreri în 

■ cele mai diferite domenii ale con
strucției; socialismului. Au fost rele
vate, totodată, pregătirile privind, cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., eve
niment politic de mare . însemnătate 
în viața României, a întregului po
por român.

S-a subliniat necesitatea de a se 
acționa, ir continuare, în spiritul 
hotăririlod adoptate în acest sens de 
către tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, pentru aprofundarea 
continuă a relațiilor de prietenie.

solidaritate 
iugoslave.

și colaborare româno-

★
Cornel Burtică, membruTovarășii

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C;C, al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno-iugo
slavă de colaborare economică, s-au 
intîlnit, în aceeași zi, cu tovarășul 
Metod Rotar, secretar federal pentru 
comerțul exterior al Iugoslaviei, pre
ședintele părții țării sale în comisia 
mixtă.

în cadrul întîlnirii au fost exami
nate. în spiritul indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Iosip Broz Tito, noi posibilități con
crete de dezvoltare în continuare a 
colaborării și cooperării economice, 
îndeosebi a cooperării și specializă-

rii în producție pe termen lung, în 
diverse domenii de interes comun, 
de extindere și diversificare a schim
burilor comerciale între România și 
Iugoslavia.

★
Sîmbătă, tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant 
Politic Executiv al 
ministrul afacerilor 
tilnit cu tovarășu] 
secretarul federal ,____ ________
externe al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. în cadrul întîl
nirii s-a procedat >la un rodnic 
schimb de vederi cu privire la co
laborarea pe multiple planuri dintre 
România .și Iugoslavia, precum și 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

La convorbiri au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Jovan Pece- 
novici, ambasador în Secretariatul 
Federal pentru Afacerile Externe, 
alte persoane oficiale române și iu-/ 
goslave.

al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
externe, s-a in- 
Iosip , Vrhoveț, 
pentru- afacerile

Depunerea unei coroane de flori

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5,

6 și 7 noiembrie. In țară : Vreme rece, 
friguroasă în primele nopți. în. uprd- 
estul țării. Cerul va fi variabil. La în
ceput vor cădea ninsori slabe, izola
te, apoi precipitațiile vor deveni loca
le. fiind șl sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vîntul va sufla în general slab, 
cu intensificări locale în Banat și zona 
de munte. Temperaturile în ușoară 
creștere în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, mai coborîte în pri
mele nopți, iar maximele intre minus 
5 și plus 5. Dimineața și seara, local 
se va produce ceață.

Adunare
Cu prilejul celei de-a 35-a ani

versări a apariției primului număr al 
ziarului „Scînteia tineretului" și a 30 
de ani de la crearea revistei „Știință 
și tehnică", sîmbătă a avut loc in 
Capitală o adunare festivă. Au parti
cipat reprezentanți ai Secției de pre
să și radioteleviziune a C.C. al 
P.C.R., ai C.C. al U.T.C., personalități 
ale vieții social-politice și culturale, 
ziariști, numeroși tineri din între
prinderile și instituțiile Capitalei.

în luările de cuvînt s-au subliniat 
realizările din activitatea celor două 
publicații, îndatoririle ce revin pre
sei de tineret pentru îndeplinirea 
sarcinilor și orientărilor stabilite de 
conducerea partidului, de secretarul 
său general, tovarășul Nicqlae 
Ceaușescu, în această perioadă de 
maximă efervescență creatoare pre
mergătoare Congresului partidului.

A fost inaugurată expoziția retro
spectivă de fotografii din presa de 
tineret „Anii socialismului — anii 
marilor realizări în economie, cultu
ră, știință și tehnică".

într-o atmosferă de puternic entu-

Vva
ziasm, participanții la adunare au 
adoptat o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „în aceste zile, 
cînd întreaga națiune întîmpină prin 
prestigioase realizări, într-o atmosfe
ră sărbătorească, de entuziasm și an
gajare unanimă, marele forum al 
partidului, forumul întregului nostru 
popor, făcîridu-ne ecoul sutelor de 
mii de cititori ai ziarului „Scînteia 
tineretului" și ai revistei „Știință și 
tehnică", al colectivelor de muncă ale 
presei de tineret, ne exprimăm ade
ziunea deplină față de proiectele de 
documente ale Congresului al XII-lea 
ai P.C.R., față" de propunerea ca 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, să fiți reales de către 
apropiatul Congres al partidului în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, ga
ranția sigură a mersului hotărît 
înainte al societății noastre, a ridi
cării continue a nivelului de progres 
și civilizație al națiunii noastre socia
liste.

Luni 5 noiembrie
PROGRAMUL 1

16,09 Emisiune in limba maghiară
18,50 1901 de seri
19,00 Telejurnal • INTENSĂ ACTIVI

TATE POLITICĂ ÎN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

19,30 TARA ÎNTREAGĂ ÎNTÎMPINĂ 
CONGRESUL PARTIDULUI.

19.55 Cadran mondial
29,15 Știința românească față In fată cu 

anul 2 000.
20.49 Roman foileton ț Cel din Moga- 

dor. Episodul 8
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16.00 Cenaclul tinerilor din Tirgu Jiu
16,39 Reportaj TV ; Străzile Bucureș

tiului
10.50 Varietăți
17,25 Teleenciclopedia (reluare)
17.55 Intermezzo muzieal-coregrafic 
|8,15 Drumuri europene : Lumini

j.Boefori--'<»
18.50 1001 de seri
19,09...................

în

Telejurnal • INTENSA ACTIVI
TATE POLITICĂ ÎN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI
Documentar : „Oameni, hal să 
creștem oameni" — producție a 
studioului „Al Sahia"
Zilele culturii sovietice : Concert 
simfonic susținut de Orchestra 
simfonică academică a Filarmo
nicii de stat din' Moscova, dirijor 
Dmitri Kitaenco

22,05 închiderea programului

19,30

19,45

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

GIMNASTICĂ CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA FOTBAL

în cursul dimineții de sîmbătă a 
avut loc ceremonia depunerii unei 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism. In nu
mele tovarășului Iosip Broz Tito, co- • 
roana de flori a fost depusă de tova
rășul Petar Stambolici, membru al 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, membru al Pre
zidiului «Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Au venit să aducă un omagiu ce
lor ce au luptat pentru împlinirea 
nobilelor idealuri ale poporului nos-

tru Trifun Nikolici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, alte 
persoane oficiale care îl însoresc pe 
președintele Iosip Broz Tito in vizita 
în țara noastră.

La solemnitate au luat parte tova
rășii general-locotenent Ion Horto- 
pan. prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ni- 
colae Ganea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, alte persoane oficiale..

O companie militară, aliniată pe 
platoul din fa fa monumentului, a 
prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un 
gere.

în încheiere, 
ne și iugoslave 
tate au primit 
onoare.

Campionii anului 1979 
în probele masculine

CLUJ-NAP&CA 3 (Agerpres). — 
în sala sporturilor din Cluj-Napoca 
s-au încheiat întrecerile la indivi
dual compus ale campionatelor re
publicane masculine de gimnastică. 
Pe primul loc la egalitate s-au cla
sat Dan Grecu și Kurt Szilier, ambii 
de la Dinamo București, cu cîte 112,35 
puncte. Pe locul trei s-a situat Sorin 
Cepoi (Steaua) cu 112,30 puncte. Pe 
echipe a cîștigat formația Steaua, 
urmată de Dinamo. Astăzi. în cursul 
dimineții, se desfășoară finalele pti 
aparate atît în campionatul masculin, 
cit și in competiția feminină „Cupa 
Român iei “.

Un nou lider Universitatea Craiova

moment de recule-

personalitățile româ- 
prezente la solemni- 
defilarea gărzii de

„DINAMOVIADA" LA VOLEI
La Berlin au continuat între

cerile competiției internaționale de 
volei „DinamOviada". în turneul fe
minin, echipa Dynamo (R.D. Ger
mană) a învins cu 3—0 (16—14, 15—4, 
15—2) pe Dinamo București.

.Cel mai bun rezultat al zilei — 
victorie „in deplasare", singura de 
acest fel în etapa a XIII-a — l-a 
obținut echipa noastră campioană, 
F.C. Argeș, ciștigătoare a meciului 
de la Timișoara, în fața Politehnicii 
din localitate, cu 1—0. Astfel, pitește- 
nii au pus semnul egalității între 
punctele pierdute acasă și cele cîști- 
gate pe terenuri străine (4—4), ureînd 
deci la cota „zero" în clasamentul 
adevărului, ceea ce le dă speranțe 
să avanseze și în clasamentul gene
ral cu prilejul etapelor viitoare. în 
ai doilea rînd, rezultatul de la Timi
șoara este fără îndoială un tonic 
pentru starea de spirit a celor de la 
F.C. Argeș, acum, în preajma parti
dei retur cu Nottingham Forest, din 
„Cupa campionilor europeni". Să re
marcăm, în sfîrșit, că înaintarea 
piteșteană aliniată la Timișoara — 
Turcu, Ralea, Doru Nicolae — este 
una dintre cele mai promițătoare din

teatre
• Teatrul Național București (sala
mică) : A treia țeapă — 10, în
semnările unui necunoscut — 
19,30. (sala Atelier) : Fanteziile
lui Farlatiev — 10.30, Elegie — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele 
operetei — 10,30. Silvia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
t'omi Leonida față cu reacțiunea 
și Art. 214 — 10,30, O scrisoare 
pierdută — 19.30. (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 10.30. Tineri 
căsătoriți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic : O parte dintr-o 
pasăre — 10, Să îmbrăcăm pe cei 
goi — 19,30.
• Teatrul de c'omedie : Măseaua

<te minte — 10.30, Risete In la
birint — 19,39.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idloata — 10. Jocul vieții 
și al morții — 19.30. (sala Studio): 
Conversație... — 10.30; Craii de 
curtea veche — 15.30, Scoica de 
lemn — 19.
• Teatrul Giuleștl (s»la Majes
tic) : O noapte furtunoasă — '0, 
Serenadă tirzie — 19,30. (sala Giu-1 
Iești) : Noaptea păcălelilor —
19,31).
• Tfeatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine lin cintec — 11, Un 
gind, o lacrimă, un zimbet — 
18,30.
• Teatrul saliric-muzical ,.C. Tft- 
nase" (sala Savoy) : Boema ride, 
cintă și dansează — 19.39. (sala 
Victoria) : Nevestele vesele din 
Boema — 16, Costică, ne vede 
lumea — 19,39.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Ucu-

uitucul — 10, Piatră la rinichi — 
19,30.
• Teatrul ,,Fantasio“-Constanța 
(la sala Palatului) : Revista de 
aur — 16; 19,30.
• Teatrul „Țăndărică*  : Petrică 
și lupul — 10: 12.
• Circul București : Olimpic 'circ 
— 10; 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Cine
se teme de crocodil ? — 10,30,
...Și cu Daniela, zece ! — 17.

cinema
a Doctorul Bethune : SCALA — 
9.15; 11,15; 13,15; 15,35: 17.45; 20.
• Găină sau vultur : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 

v

• Mi-e teamă : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,30; 14: 16,45: 19.30. BUCU
REȘTI — 9; 11.30; 14: 16,45: 19,30, 
FAVORIT — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 
19,45.
a Intîlnire de gradul trei : PA
TRIA — 9; 11,45: 14,30: 17.15: 20.
• Teatrul cel Mare : CINEMA 
STUDIO — io; 12; 14: 18; 18: 20.
• Ora zero : VICTORIA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.16, VOL
GA — 9: 11.15: 1.3.30: 15.45: 18: 20. 
a Deducțiile colonelului Zorin : 
FESTIVAL — 10: 12,30; 15: 17,39; 29. 
a Luca cel sărac : CENTRAL — 
9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30.
• Expresul de Buftea : TIMPURI 
NOI — 11; 13: 15; 17,15: 19.39.
a Program de desene animate — 
9.15; 10.30; 11.45; 13: 14.15. Acolo 
unde nu zboară pescărușii — 19; 
13: 20 : DOINA.
a Piedone africanul : FEROVIAR
— 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20, MELO-

DIA — 9; 11,45; 14,15; 17; 19,45, 
GLORIA — 9; 11.39; 14,15: 17; 19,30.
• Inchiriem apartament cu copil: 
BUZEȘTI — 15,30; 17,45: 20.
• Cineva ca tine : EXCELSIOR
— 9; 1115: 13,30; 15,45: 13; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15.
• Eu, tu și Ovidiu : DACIA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Adio, dar rămin cu tine : GHI- 
vita — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20.15, FLAMURA — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 13: 20.15.
• Mihail, ciine de circ : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20, FERENTARI
— 15.30; 17.30; 19,30, PACEA — 
19; 18; 20.
• Omul-păianjen : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. BUCEGI
— 14; 16; 18: 20. FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Melodiile nopții albe : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.

LIRA

de la Navarone: 
11.45: 14,15; 17;
— 9; 11.30; 14;

— 9; 11,30; 14;

• Hoțul din Bagdad
15,30; 17,45; 20.
• Jachetele galbene : VIITORUL 
— 15,30; 17,45; 20, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Uraganul vine 
GIULEȘTI — 9;
19.45 AURORA 
16,30; 19 TOMIS 
16,30; 19.
• Fratele călăului : POPULAR — 
16; 18; 20.

In numele papei rege : MTORT- 
TA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Călărețul cu eșarfă „albă : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19.30;
• Ultima frontieră a morții : 
FLACĂRA — 15.30; 17.45; 20.
• Matinee pentru copii : TIM
PURI NOI — 9, FERENTARI — 
9. PACEA ■— 10.30. BUCEGI — 10, 
LIRA — 10. MUNCA — 10. COS
MOS — 10, FLACĂRA — 9,30,
PROGRESUL — 10.

campionat și că tînărul Ralea (19 
ani), autor al golului victoriei, va 
mai înscrie probabil multe puncte în 
contul echipei F.C. Argeș.

Un scor pentru golaveraj a reali
zat — pe parcursul "unei singure re
prize — Universitatea Craiova in 
dauna Jiului : 5—0 (0—0). Trei tineri 
jucători — Cămătaru (2), Cirțu (2) și 
Geolgău — au marcat atîtea puncte 
incit Universitatea a întrecut pe 
Steaua în privința golaverajului (26— 
14 față de 26—15) și s-a instalat pe 
primul loc în clasament. Cu rețineri 
par să se fi prezentat la meciurile 
celei de-a XIII-a etape echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo ; 
Steaua a învins, destul de greu, cu 
2—0 (0—0), pe Univ-ersitatea Cluj- 
Napoca (au marcat A. Ionescu‘și M. 
Răducanu), în timp ce Dinamo n-a 
putut trece de ambițioasa formație 
F.C.M. Galați, 1—1 (0—1), gălâțenii 
arătîndu-se în progres de joc și re
zultate, 
marcat

Dacă 
cău nu 
sută la 
meciuri .............. _
deplasare, datorită sistemului riguros 
de apărare și a contraatacului, aceas
tă echipă a obtinut șase puncte. Ulti
mul l-a cîștigat ieri, la Iași. în fața 
Politehnicii, 1—1 (0—1), după ce con
dusese pe tabela de marcaj pînă în. 
minutul 85. Un alt stil de joc, pre
ponderent ofensiv, continuă să ni-1 
arate F. C. Baia Mare, care a în
trecut cu 4—0 (2—0) o echipă destfil 
de robustă cum este Sportul studen
țesc. Să remarcăm din nou pe cen
trul înaintaș al echipei reprezentati
ve de tineret. Terheș, autor a trei 
goluri consecutive.

In celelalte partide. Gloria a în
vins cu 1—0 (1—0) pe F. C. Scorni-

de la o etapă la alta (au 
Majearu și Augustin).
pe terenul propriu S. C. Ba- 
dovedește un randament de 

sută (ea a încheiat acasă trei 
cu scor egal). în schimb, în

*

■cești, iar Chimia Rîmnicu Vîlcea, în 
ascensiune de clasament, a trecut de 
Olimpia cu 2—0 (0—0). în meciul te
levizat direct de la Tg. Mureș am 
văzut trei goluri frumoase : mai 
întîi, cel marcat de Greaca, prin care 
C. S. Tîrgoviște a condus pe A.S.A., 
pină la pauză, cu 1—0, apoi cele dpuă 
înscrise de Bolbni, prin care A.S.A. a 
cîștigat întrecerea. Nu agreăm însă 
si nici nu trebuie să acceptăm jocul 
la intimidare — trei faulturi grosola
ne. în prima jumătate de minut, co
mise de gazde asupra tirgoviștenilor 
— nici arbitrajul prea blind al lui 
C. Ghiță, care nu a pus frîu faulturi
lor de la bun început prin cuvenitele 
cartonașe și n-a sancționat cu elimi
narea un atac brutal asupra portaru
lui Stancu, după ce acesta prinsese 
mingea.

în clasamentul general, lider a de
venit Universitatea Craiova — 17 
puncte ; cu același număr de puncte 
urmează Steaua. în continuare, un 
grup de patru echipe, cu cîte 15 punc
te. în ordine : F. C. Baia Mare. Dina
mo, A.S.A. și S. C. Bacău. Cîte 14 
puncte au C. S. Tîrgoviște. Jiul și 
F.C.M. Galați ; 13 puncte are Chimia 
Rm. Vîlcea. Nu mai puțin de cinci 
echipe totalizează 12 puncte : Poli
tehnica Timișoara. Universitatea 
Cluj-Napoca, Politehnica Iași. F. C. 
Argeș și F. C. Scornicești. Pe ultime
le locuri în clasament : Sportul stu
dențesc — 11 p. Gloria — 8 p. Olim
pia — 7 p.

Etapa viitoare a campionatului se 
va desfășura la 14 noiembrie. Din ea 
desprindem faptul că Universitatea 
Craiova va juca acasă cu F.C.M. Ga
lati. în timp ce Steaua se va întrece 
cu Politehnica Timisoara; deci un oa- 
■xecare avantaj teoretic pentru noul 
lider al clasamentului.

V. MIRONESCU
t

• EXPERIMENT EO- 
LIAN INEDIT. Autoritățile 
de resort din S.U.A. au anunțat 
că anul viitor în statul Washing
ton va fi instalat un grup ex
perimental de „afirogeneratoare" 
(electrogeneratoare care valori
fică energia vînturilor). Grupul 
va fi format din trei instalații 
eoliene, cele mai mari construite 
pină acum in lume, fiecare avind 
o anvergură a aripilor de 91,4 
metri. Este prima dată cind se 
testează un grup de aerogenera- 
toare și nu numai o singură in
stalație, cum s-a procedat pînă 
acum. Experimentul va avea loc 
in valea rîului Columbia, unde 
vinturile sînt puternice și con
stante, fiecare din instalație 
puțind alimenta cu electricitate 
3 000 de locuințe. în cazul cind

experimentul va fi reușit, se 
proiectează instalarea in viitor 
a unor grupuri de 25 sau chiar 
mai multe aerogeneratoare în 
zone unde există condiții me
teorologice favorabile, pentru a 
se produce curent electric ieftin, 
economisindu-se astfel țițeiul.

• CONCERT SIMFO
NIC. Cunoscuta Orchestră fi
larmonică din Berlinul occiden
tal, dirijată de Herbert von 
Karajan, a dat la Beijing pri
mul dintr-o serie de concerte, 
care s-a bucurat de un mare 
succes. Desfășurat în marea Sală 
a sporturilor din Beijing, con
certul a cuprins, între altele, 
simfonia opus 39 de Mozart și 
simfonia opus 1 de Brahms.

® „VIDEOTEX". ex
poziția de telecomunicații or
ganizată recent în Berlinul oc
cidental. „vedeta" principală a fost așa-numitul videotex. Peste 

150 de firme din 150 de țări ale 
lumii au prezentat acest sistem 
de comunicare de la distanță 
constînd dintr-un ecran care, 
racordat la un aparat de tele
fon, furnizează abonatilor di
verse informații utile. în pre
zent, într-un șir de tari sînt in 
curs de instalare rețele' de vi
deotex care urmează să ia locul 
rețelelor clasice de telefon. La 
Dusseldorf (R.F.G.), de exemplu, 
anul viitor, un număr de 2 000 
de familii vor fi racordate la 
un asemenea sistem.

• PREMIILE NOBEL.
Cu ocazia atribuirii premiilor

Nobel pe anul în curs, presa 
internațională a publicat diferi
te statistici in legătură cu repar
tizarea pe țări a acestor premii 
în domeniile fizicii, chimiei și 
medicinii, în ultimii 20 de ani. 
Pe locul întii se situează S.U.A., 
cu un număr de 73 de laureați; 
urmează Marea Britanie, cu 22 
de laureați, R.F.G. cu 8. Franța 
cu 5, U.RiS.S. cu 4, Japonia cu 1.

• TURNUL EIFFEL VA 
APARJINE IN SFIRSIT... 
PARISULUI. La 90 de ani 
după inaugurare, turnul Eiffel, 
devenit simbol al capitalei

Franței, este pe cale de a-și 
schimba proprietarul. Partici- 
pînd cu 80 la sută la finanțarea 
turnului, constructorului său, 
inginerul Gustave Eiffel, i-a 
fost atribuită administrarea sa. 
(Eiffel și-a amenajat, de altfel, 
în vîrful turnului o mică locuin
ță). Pină acum, „Societatea pe 
acțiuni a turnului Eiffel",' fon
dată de constructor, s-a îngrijit 
în exclusivitate de gospodărirea 
acestei atracții turistice, vizitate 
anual de 3 milioane persoane. Un 
șir de nemulțumiri ivite în ulti
ma vreme — ca de pildă refu
zul societății de a face unele 
investiții și modernizări foarte 
necesare — au determinat mu
nicipalitatea Parisului să decidă 
preluarea administrării turnului 
Eiffel.

• SEZON DE VÎRF 
ÎN HIMALAYA. „Acoperișul 
lumii" este în aceste zile ținta 
a numeroși alpiniști dornici să 
înfrunte piscurile sale greu ac
cesibile șl să intre, astfel, in 
rîndul acelora ce le-au învins 
semeția. Astfel, o expediție neo
zeelandeză vizează piscul Ama- 
dablam (6 856 m), iar un grup 
norvegian are ca obiectiv esca
ladarea, prin vest — fără măști 
de oxigen — a vîrfului Num- 
bur (6 954 m). în fine, o expediție 
spaniolă se află în drum spre 
vîrful masivului Annapurna, de 
peste 8 000 m, drum din care nu 
i-a putut abate nici accidenta
rea unui coechipier și a unui 
șerpaș (în timp ce urcau panta 
la altitudinea de 5 500 m, s-a

declanșat o avalanșă, ei scăpînd 
însă cu viață).

• CONCURS ORI
GINAL La Paris a avut loc 
un original concurs de... degus
tare de vinuri, la care au luat 
parte o echipă franceză, selec
ționată din rîndul cititorilor 
ziarului „Le Figaro", și o echipă 
britanică, selecționată din rînclul 
cititorilor cotidianului „Evening 
Standard". Concurenții au avut 
de identificat Originea si anul de 
imbuteliere a diferitelor soiuri 
de vinuri franceze. Spre surpri
za „cunoscătorilor", concursul a 
fost cîștigat nu de francezi, așa 
cum ar fi fost de așteptat — dată 
fiind faima de care se bucură 
cultura vitei de vie în Franța 
— ci de către echipa britanică.



I

Răspunzînd interesului viu al opiniei publice 
la Atena a apdrut un nou volum-al treilea-din ciclul

Președintele Algeriei l-a primit pe 
reprezentantul român

„NICOLAE CEAUȘESCU -
România și lumea contemporană"

ATENA 3 (Agerpres). — Un nou volum — al treilea — din ciclul 
de lucrări intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU — ROMÂNIA ȘI LUMEA 
CONTEMPORANĂ" a văzut lumina tiparului, în aceste zile, in Grecia. 
Consacrată gindirii politice creatoare și personalității de mare prestigiu 
internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrarea este intitulată 
„Caracterul și conținutul epocii noastre", fiind, publicată de cunoscuta 
editură „Pnevmatikos" din capitala elenă. Prefața volumului poartă 
semnătura scriitorului Evangelos Averoff-Tossitsa, ministrul apărării 
al Greciei.

Este o adevărată fericire pentru 
orice popor să aibă in fruntea sa, 
mai ales în perioade istorice de im
portantă deosebită, un mare om po
litic. România de azi are această fe
ricire, prin prezenta la conducerea 
tării a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Era natural ca România, 
tară care a vărsat mult sînge pentru 
libertatea și independenta sa națio
nală, pentru progresul spectaculos 
economico-social pe care îl înregis
trează, să aibă si oameni de o ase
menea înaltă ținută — se arată în 
prefață. „Apare Simbolic faptul că 
independenta și unitatea României de
pind astăzi într-o mare mă
sură de Nicolae Ceausescu, 
care s-a născut — într-o 
familie de țărani cu multi 
copii — chiar în anul 1918, 
an în oare s-au unit toti 
românii într-un singur stat".

Sînt bucuros că l-am cu
noscut personal, în Româ
nia si în Grecia, ne acest 
conducător înțelept, cu mari 
calități sufletești si spiri
tuale. care știe să ducă o 
politică internațională echi
librată. într-o lume con
fruntată cu atîtea dificul
tăți. fără să jignească pe 
nimeni. Datorită acestei po- 

Aitici, scrie Evangelos Ave
roff-Tossitsa, România în
treține relații apropiate cu 
toate țările lumii, contri
buie la solutionarea a nu
meroase probleme interna
ționale, bucurîndu-se de sti
ma întregii omeniri. Dato
rită gîndirii si politicii 
președintelui Nicolae 
Ceausescu a devenit o 
axiomă faptul că relațiile 
dintre toate statele, indife
rent de mărimea lor teri
torială si de orînduirea so
cială. trebuie să fie așezate 
pe temelia solidă a prin
cipiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului inde
pendentei șl suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării 
Ia forță și la amenințarea 
cu forța.

Această politică, pusă în 
slujba intereselor supreme 
ale națiunii române, dar șl 
a celor mai nobile idea
luri ale omenirii — pacea, înțelegerea 
și cooperarea între popoare — se 
bucură de aprecierea unanimă pe 
plan mondial, datorită spiritului ei 
activ, creator care aduce o contribuție 
de preț la soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității — rele
vă prefața lucrării. „Este firesc ca o 
asemenea politică să se bucure de 
multă simpatie și stimă în Grecia, 
țară prin tradiție prietenă a Româ
niei. Dar doresc să subliniez și fap
tul că ea a adus României și pre
ședintelui său mai multi prieteni de- 
cit oricind în trecut, un înalt presti
giu internațional.

Remarc cu satisfacție, din analiza 
textelor cuprinse în această carte, că 
România și Grecia au puncte de ve
dere convergente într-o serie de pro
bleme fundamentale de politică in
ternațională. Națiunile noastre sint 
iubitoare de pace. Istoria ne-a învă
țat că unul din flagelurile cele mai 
periculoase este războiul, atunci cind 
el nu este purtat pentru apărarea pa
triei. Ca țări mici, avem convingerea 
că trebuie făcut totul mai intîi pentru 
evitarea conflictelor ce pot degenera 
în războaie nimicitoare, apoi pentru 
oprirea spiralei absurde a înarmări
lor și uriașelor sume ce-i sînt afec
tate, alocindu-le pentru dezvoltarea 
econom ieo-socială a popoarelor noas
tre, a tuturor popoarelor.

Are deplină dreptate președintele 
României atunci cînd arată că inte
resele supreme ale popoarelor impun 
acțiuni hotărîte pentru instaurarea 
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale, ca și pentru reglemen
tarea pe cale politică, prin negocieri, 
a tuturor diferendelor dintre state, 
pentru promovarea în viața interna
țională a noilor principii și norme de

relații interstatale. înfăptuirea de
zarmării generale, reducerea bugete
lor militare, toate aceste idei și pro
puneri concrete, promovate dealtfel și 
de primul ministru Caramanlis, re
prezintă politica externă a României 
și au fost recunoscute de toată lumea 
ca bază a unor eforturi ce trebuie 
depuse în continuare de întreaga 
comunitate internațională în vederea 
înfăptuirii unei lumi a păcii și co
laborării între toate națiunile.

După cum se cunoaște, noi, grecii 
și românii, avem poziții convergente 
și în ce privește efortul pentru 
instaurarea unei noi ordini economice

ție că România întreține relații bune 
cu toate țările balcanice, neavînd 
probleme litigioase cu- nici un stat 
din regiune**.

Am apreciat întotdeauna — con
tinuă semnatarul prefeței — pre
ocuparea sinceră a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a vedea stins 
conflictul dintre Grecia Și Turcia, de 
a se soluționa diferendele existente 
pe calea negocierilor, pe baza nor
melor de drept și a practicii interna
ționale. O asemenea soluție ar avea 
o importanță deosebită pentru pacea 
în Balcani și, în general, în Europa.

După reuniunea de la Atena din 
1976, a apărut și mai limpede că, 
pentru extinderea colaborării dintre 
țările balcanice, pe plan bilateral și 
multilateral, este necesar să dezvol
tăm relațiile economice, științifice, 
culturale, raporturile în toate dome
niile — existînd, în acest sens, largi 
posibilități — care vor contribui Ia 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii

ALGER 3 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Algeriene Democrati
ce și Populare, secretarul general al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională. Chadli Bendjedid. l-a primit 
sîmbătă pe tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. minis
trul energici electrice, care a repre
zentat tara noastră la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 25-a aniver
sare a declanșării Revoluției algerie
ne de eliberare națională.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise președin
telui Algeriei un mesaj de prietenie 
împreună cu urări de sănătate si fe
ricire personală, iar poporului alge- 
rian prieten noi succese pe calea

dezvoltării economice si sociale inde
pendente a patriei sale.

Mulțumind pentru mesai. pre
ședintele Chadli Bendjedid a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut prietenesc, 
expresia înaltei sale aprecieri la 
adresa activității prodigioase pe care 
o desfășoară în fruntea partidului și 
statului român, precum si cele mai 
bune urări de sănătate si fericire, de 
noi și tot mai mari succese poporului 
român în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în convorbirea cordială care a 
urmat, a fost exprimată convingerea 
că relațiile prietenești traditionale 
dintre cele două partide, țări si gu
verne vor cunoaște o dezvoltare tot 
mai puternică. în interesul ambelor 
popoare, al păcii si înțelegerii în în
treaga lume, al instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno - canadiene

în Consiliul de Securitate al O.N.U.:

Rezoluție de condamnare a actelor de provocare 
și agresiune împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate și-a în
cheiat dezbaterile pe marginea plîn- 
gerii Angolei privind continuarea ac
telor de agresiune comise Împotriva 
sa de Africa de Sud. Membrii consi
liului au adoptat — cu 12 voturi pen
tru, nici unul contra si trei abțineri 
(S.U.A.. Marea Britanie și Franța) — 
o rezoluție avînd drept coautori sase 
țări in curs de dezvoltare, care con
damni eu severitate actele de provo
care și agresiune comise împotriva 
Republicii Populare Angola, cere în
cetarea imediată a acestor acte, re
tragerea tuturor trupelor rasiste de 
pe teritoriul angolez și respectarea 
independentei, suveranității și inte
grității teritoriale a Angolei. In do
cument se cere Africii de Sud să 
înceteze utilizarea teritoriului Nami
biei, pe care îl ocupă ilegal, pentru

lansarea de acte de agresiune împo
triva Angolei sau a altor state africa
ne vecine.

Reprezentanții celor trei țări care 
s-au abtinut — informează agenția 
France Presse — și-au motivat pozi
ția prin faptul că nu au fost luate 
în considerare in elaborarea rezolu
ției unele modificări pe care le-au 
propus. Ei au subliniat însă că se 
asociază condamnării R.S.A. și au 
cerut ca această tară să pună capăt 
atacurilor sale, care nu numai că vi
olează suveranitatea Angolei. dar 
agravează conflictul din zonă.

După încheierea dezbaterilor, re
prezentantul Angolei. ambasadorul 
Eli.sio de Figueiredo, și-a exprimat 
dezamăgirea in legătură cu faptul că 
rezoluția adoptată nu include stabi
lirea unor sancțiuni totale împotriva 
regimului de la Pretoria.

internaționale. Considerăm că se im
pune. într-adevăr. o asemenea ordine 
nouă pe plan economic, pentru ca 
toate popoarele să se poată dezvolta 
în spiritul justiției și al echității, 
pentru a fi lichidate subdezvoltarea 
și decalajele ce le separă, ca factori 
de instabilitate mondială. Credem și 
noi, ca și președintele Nicolae 
Ceaușescu, in ideea că O.N.U. trebuie 
să îndeplinească un rol mai important 
decît a avut pînă acum".

„O constantă a politicii externe 
românești este preocuparea președin
telui Nicolae Ceaușescu de a se pune 
în funcțiune un sistem trainic de 
securitate europeană. Documentele 
oficiale, poziția exprimată în reuniuni 
internaționale evidențiază importanța 
deosebită a înfăptuirii securității și 
a dezvoltării bunei colaborări în Eu
ropa, a traducerii în viață a angaja
mentelor asumate de toți semnatarii 
prin Actul final de la Helsinki. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit re
zultatele . acestui proces sint încă 
modeste și inegale, așa cum s-a ară
tat la reuniunea de la Belgrad. De 
aceea se impune o mai bună pregă
tire a reuniunii de la Madrid din 
anul 1980, astfel încît să dea un pu
ternic impuls cooperării europene în 
toate domeniile, să deschidă calea 
trecerii la măsuri concrete de dezan
gajare militară și dezarmare, fără de 
care nu poate exista o securitate 
reală pe bătrînul nostru continent.

Politica României in Balcani a fost 
întotdeauna un factor de pace, con
lucrare și stabilitate. îmi amintesc cu 
emoție că în tinerețe, pentru o lucrare 
dedicată cooperării economice în 
Balcani, am primit premiul Conferin
ței Balcanice de la București. Tre
buie să menționez cu multă satisfac-

și bunei vecinătăți.
Apreciem în mod deose

bit faptul că inițiativa dom
nului Caramanlis a găsit 
un sprijin necondiționat in 
România. Apreciem, de ase
menea, interesul tării prie
tene de a se ajunge cît 
mai.repede la o soluție jus
tă în Cipru, care să ducă 
la înțelegerea dintre cele 
două comunități și Ia con
viețuirea lor pașnică, în 
cadrul unui stat unic inde
pendent, respectîndu-se in
tegritatea teritorială și su
veranitatea acestei țări.

„N-aș vrea să închei fără 
să subliniez meritele deo
sebite ale președintelui 
României în dezvoltarea 
prieteniei tradiționale ele- 
no-române, importanța în
tâlnirilor sale repetate cu 
conducătorii Greciei. Dacă 
n-ar fi existat orientarea 
fermă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, n-am fi 
ajuns la rezultatele de as
tăzi în ce privește apro
pierea dintre popoarele 
noastre, într-o perioadă atit 
de scurtă. De aceea, con
sider că este un fapt feri
cit, atit pentru România, 
cit și pentru noi, grecii, că 
la cîrma acestei țări priete
ne se află președintele 
Nicolae Ceaușescu.

S-ar putea întreba cine
va: de ce, cunoscîndu-1, 
mi-am luat libertatea de a 
vorbi, în mod public, des
pre politica lui Nicolae 
Ceaușescu? Pentru că, în 
opera sa, adevărul cu- 
vintului este demonstrat 

practică de netăgăduit. Tot 
ce ne învață, tot ceea ce 

spune, președintele României

OTTAWA 3 (Agerpres). — La Otta
wa s-au încheiat lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale româno-cana- 
diene.

Protocolul sesiunii prevede măsuri 
vizînd dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri între cele două țări și coo
perarea pe termen lung în domeniile 
nuclear, industrial și minier, precum 
și în alte domenii. De asemenea, se 
prevăd măsuri cu privire la coope
rarea roțnâno-canadiană pe terțe 
piețe.

★
Președintele părții române în co

misia mixtă. Alexandru Mărgărites- 
cu-, ministru secretar de stat la Mi
nisterul iComerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale, a 
avut convorbiri cu miniștrii de stat 
pentru problemele industriei, pentru 
comerțul internațional, cu președin
tele societății de energie atomică a 
Canadei, precum și cu alte persoa
ne oficiale.

în acest cadru, s-a relevat dorința 
celor două părți de a dezvolta, în 
continuare, bunele relații între tara 
noastră și tara-gazdă. în beneficiul 
reciproc, manifestîndu-se. totodată, 
interesul Canadei de a deveni unul 
din partenerii majori ai României în 
sfera relațiilor economice.

Vizita premierului Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze in Italia

ROMA 3 (Agerpres). — La 3 no
iembrie, Hua Guofeng, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. a sosit într-o vizită oficială 
în Italia — anunță agenția China 
Nouă. El va avea convorbiri cu pre
ședintele Italiei, Alessandro Pertini,

si cu primul ministru, Francesco 
Cossiga.

După cum transmite agenția citată. 
Italia este ultima etapă a turneului 
premierului Hua Guofeng în Europa, 
care a cuprins pînă în prezent 
Franța, R. F. Germania si Marea 
Britanie.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
Congresul al XlI-lea al parti
dului va fi convocat pentru 

24. martie 1980
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Ple

nara C.C. al P.M.S.U., întrunită la 
Budapesta, a dezbătut și adoptat un 
raport prezentat de primul secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Jânos Kădăr, cu 
privire la sarcinile politice și orga
nizatorice legate de pregătirile pen
tru Congresul al XlI-lea al partidu
lui. Plenara a hotărît ca al XlI-lea 
Congres să fie convocat pentru 24 
martie 1980. Comitetul Central a 
dezbătut directivele congresului. De 
asemenea, plenara a dezbătut și a- 
probat un raport referitor la proble
me actuale ale situației internațio
nale.

CEA DE-A TREIA SESIUNE A COMISIEI MIXTE CULTURALE RO- 
MÂNO-ARGENTINIENE și-a desfășurat lucrările la Suenos Aires. în în- 

i cheierea sesiunii a fost semnat Programul de aplicare a Acordului de 
colaborare culturală pe anii 1980—1931. Programul prevede schimburi 
de cadre didactice, cercetători, oameni de știință, artă și cultură, acor- 

1 dorea de burse, schimburi sportive, de materiale și informații în dome- 
niile învățămîntului, științei și culturii, de expoziții, ansambluri artistice.

GEIXJTIILE DE PRESA
"'VnS' scurt

de o 
ceea 
ne _____ ______
prietene a pus in aplicare cu un 
deosebit succes. Cunoscindu-i ideile 
și activitatea, te convingi și mai mult 
că România are un conducător deo
sebit de talentat și viguros, cu o gîn- 
dire profundă, un om curajos și în
țelept, care asigură guvernarea unei 
țări preaiubite și prietene, dar. în 
același timp, slujește și cauza destin
derii și păcii internaționale".

★
Editat in condiții grafice deose

bite. noul volum — îngrijit de scrii
torul Lămbros Zogas. directorul „Ca
sei de cultură a prieteniei greco- 
române", care a tradus si textele — 
se deschide cu portretul președin
telui Nicolae Ceaușescu. în cele 
peste 300 de pagini, structurate în 
opt capitole, concepute după crite
rii tematice, lucrarea prezintă . ex
trase din expunerile, cuvîntările și 
interviurile acordate în ultima pe
rioadă de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
tării noastre, diferitelor publicații de 
peste hotare, reprezentanților unor 
posturi de radio si televiziune.

înscriindu-se într-o vastă suită de 
acțiuni editoriale ce au loc în ulti
mii ani în numeroase țări ale lumii, 
apariția în Grecia, în preajma Con
gresului al XlI-lea al P.C.IL, a nou
lui volum consacrat gîndirii politice 
prodigioase a președintelui Nicolae 
Ceaușescu răspunde interesului larg 
din această țară față de activitatea 
și fată de strălucita personalitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

NICOSIA

Conferința internațională 
de solidaritate cu Cipru

NICOSIA 3 (Agerpres). — La Ni
cosia s-a deschis conferința interna
țională de solidaritate cu Cipru, pen
tru aplicarea rezoluțiilor O.N.U. asu
pra Ciprului. La conferință participă 
peste 200 reprezentanți ai opiniei pu
blice, mișcării pentru pace și ai comi
tetelor de solidaritate cu Cipru de pe 
toate continentele. Din România este 
prezentă o delegație a Comitetului 
național pentru apărarea păcii, con
dusă de Sanda Rangheț, secretară a 
comitetului.

Conferința a fost salutată de pre
ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
de reprezentanți ai partidelor- po
litice, în ședința plenară, delegația 
română a arătat că țara noastră se 
pronunță pentru soluționarea proble
mei cipriote pe cale politică, pe baza 
respectării independenței, suverani
tății, integrității teritoriale, unității 
șl nealinierii Republicii Cipru, a asi
gurării conviețuirii pașnice a celor 
două comunități cipriote, pentru 
dreptul poporului cipriot de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un ames
tec din afară. în acest spirit, a fost 
evidențiată deplina solidaritate cu 
voința și cererile poporului cipriot 
de retragere a tuturor trupelor străi
ne din Cipru, de demilitarizare a tă
rii'și transformarea ei într-o zonă de 
pace și cooperare.

O NOUA FILIALA A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE ROMANIA — 
FINLANDA. în cadrul manifestărilor consacrate celui de-al XlI-lea Con- 
greș al Partidului Comunist Român, în orașul finlandez Anjalankoski a 
avut loc. adunarea de constituire a filialei orășenești a Asociației de pri
etenie Finlanda — România. Secretarul general al asociației a vorbit des
pre realizările României socialiste, despre perspectivele dezvoltării tării 
noastre, așa cum sint prefigurate de documentele care vor fi supuse dez
baterii Congresului partidului nostru.

CONVORBIRI. Președintele Băn
cii Române de Comerț Exterior, 
Vasile Voloșeniuc, a efectuat o 
vizită în Republica Singapore. El a 
avut o întrevedere cu președintele 
parlamentului singaporez, dr. Yeo 
Ghim Seng, în cadrul căreia au 
fost examinate realizările din do
meniul schimburilor economice 
dintre eele două țări, precum și 
posibilitățile largi de extindere a 
conlucrării bilaterale.

GREVA LA CHICAGO. Condu
cerea sindicatului de la compania 
americană „International Sylvester1* 
a lansat membrilor săi un ordin de 
grevă, ca urmare a eșuării tratati
velor cu patronatul vizînd încheie
rea unor noi contracte colective. La 
acțiune participă 35 000 de munci
tori. Greva este a doua declanșată 
în sectorul utilajelor agricole, cei 
40 000 de muncitori ai firmei „Ca
terpillar Tractor**  încețînd lucrul în 
urmă cu o săptămînă.

Satelitul „lntercosmos-20"
într-un splendid decor de iarnă, 

în prima zi de noiembrie, de pe 
unul din cosmodromurile din 
Uniunea Sovietică s-a dat startul 
celui de-al 20-lea satelit „Interj 
cosmos", în cadrul programului de 
colaborare în domeniul cercetării și 
folosirii spațiului extraatmosferîc in 
scopuri pașnice, la a cărui realizare 
Republica Socialistă România parti
cipă activ, alături de alte nouă țări 
socialiste.

„Satelitul «Intercosmos—20» — a 
precizat academicianul sovietic Bo
ris Petrov, președintele consiliului 
«Intercosmos» — este destinat‘Stu
dierii în continuare a fenomenelor 
din Atmosfera Pămintului. îndeosebi 
a celor ce se produc deasupra ocea
nelor, respectiv elaborării metode
lor complexe de cercetare a ocea
nului planetar și a suprafeței te
restre. In acest scop, el este dotat 
cu aparatura științifică corespun
zătoare, inclusiv sisteme de cule
gere și transmitere a informațiilor 
științifice, concepute și executate 
de specialiști din Uniunea Sovietică, 
România, R. D. Germană, Ceho
slovacia și Ungaria".

Aflați pe cosmodrom cu ocazia 
operațiilor pregătitoare lansării, 
specialiștii din țările care participă 
la experimentele ce se efectuează 
cu acest satelit au pus la punct 
aparatura științifică și sistemele de 
comandă și declanșare a acestei 
aparaturi. După p’asarea pe orbită 
a satelitului, stațiile terestre au în
ceput să recepționeze sistematic in
formații științifice parvenite de la 
bordul acestuia.

CORESPONDENȚĂ
Printre aparatele cu performanțe 

ridicate instalate în interiorul 
proaspătului mesager terestru tri
mis să exploreze spațiul cosmic 
„apropiat" se află și un magneto- 
metru perfecționat, realizat de oa
meni de știință și specialiști din 
România, in colaborare cu specia
liști sovietici. El este destinat cer
cetării fenomenelor ce se petrec în

DIN MOSCOVA
mir Mihulin, directorul Institutului 
de magnetism al Pămintului și di
fuzării radioundelor, a declarat co
respondentului român la Moscova : 
„Numărul extrem de mare de apa
rate științifice instalate pe sateliții 
«Intercosmos» lansați in ultimul 
timp (cu deosebire pe sateliții spe
cializați «Intercosmos—18», “Inter
cosmos—19», iar acum “Intercos

O O NOVA ȘI PREȚIOASA CONTRIBUȚIE LA VALORIFICA
REA ÎN SCOPURI PAȘNICE A COSMOSULUI O APRECIERI 
ELOGIOASE ASUPRA PERFORMANȚELOR INSTRUMEN
TELOR ȘTIINȚIFICE REALIZATE DE SPECIALIȘTII ROMANI

ionosferă și magnetosferă, cu aju
torul lui putindu-se măsura cu o 
precizie remarcabilă trei compo
nente principale ale cîmpului mag
netic al Pămintului. De remarcat 
că magnetometrul românesc de pe 
„Intercosmos—20“ reprezintă o va
riantă îmbunătățită a unui aparat 
similar, instalat anul trecut pe sa
telitul „Intercosmos—18“ și care, 
după aprecierile specialiștilor în 
materie, „s-a comportat admirabil".

Referindu-se la însemnătatea cer
cetării fenomenelor din păturile 
înalte ale atmosferei, în special a 
magnetosferei terestre — acest 
imens receptor și transmițător al 
informațiilor venite de la Soare 
spre Pămînt — la utilitatea apara
turii create de specialiștii din ță
rile angrenate în realizarea progra
mului „Intercosmos", acad. Vladi-

mos—20») permite efectuarea de 
cercetări complexe, de o amploare 
fără precedent — în domeniile stu
dierii activității solare, a ionosfe- 
rei, a altor pături ale atmosferei 
terestre. Aceste aparate continuă să 
furnizeze o multitudine de infor
mații de mare valoare științifică și 
practică. In ansamblu, programul 
«Intercosmos» aduce o contribuție 
substanțială la rezolvarea tmor 
probleme de însemnătate vitală 
pentru planeta noastră, in sensul 
descifrării mecanismelor ce regle
mentează o serie de procese com
plexe. Colaborarea cu savanții și 
specialiștii din țările socialiste, prin
tre care și cei din România, cu 
care întreținem contacte rodnice, 
prietenești, va aduce, neîndoielnic, 
noi rezultate" — a conchis acade
micianul sovietic.

Lansarea satelitului „Intercos
mos—20“ a avut loc la scurt timp 
de la data împlinirii a 10 ani de la 
plasarea pe orbita circumterestră 
a primului satelit din seria „Inter- 
cosmos**  (14 octombrie 1979), jubileu 
care a constituit un prilej de tre
cere în revistă a succeselor înre
gistrate în colaborarea țărilor so
cialiste în domeniul spațial. La ora 
actuală, la Centrul de pregătire a 
cosmonauților din apropiere de 
Moscova își' desăvirșesc instruirea, 
în vederea viitoarelor expediții pe 
complexele orbitale „Saliut—Soiuz“, 
alte cupluri de candidați cosmo- 
nauți.

Subliniind însemnătatea conlucră
rii prietenești în cadrul programu
lui „Intercosmos**,  pilotul cosmonaut 
sovietic Vladimir Aksionov spunea : 
„Salutăm participarea a tot mai 
mulți specialiști și cosmonauți care 
se afirmă pe acest generos tărim. 
Se asigură astfel soluționarea cu 
succes a sarcinilor atit de complexe 
privind valorificarea pașnică a 
Cosmosului, ceea ce se răsfrînge 
pozitiv asupra dezvoltării științei și 
economiilor naționale ale fiecărei 
țări participante la programele 
spațiale".

Noul deceniu al proiectelor spa
țiale „Intercosmos" a debutat sub 
auspicii favorabile și prefigurează o 
etapă bogată în premiere cosmice de 
anvergură, circumscrise eforturilor 
nobile, constante pentru valorifica
rea în scopuri pașnice a spațiului 
extraterestru, în interesul progre
sului general al omenirii.

Mihai CORUȚ

LEGATURILE AERIENE ÎNTRE 
CIPRU ȘI EGIPT au fost reluate 
joi, după o întrerupere de 20 de 
luni, a anuntat ziarul „Cyprus 
Mail", prin zboruri succesive intre 
Larnaca și Cairo ale companiilor 
„Cyprus Airways**  și „Egyptair**.

Manifestul electoral 
al P. C. din India

DELHI 3 (Agerpres). — în ma
nifestul electoral al Partidului Co
munist din India, în vederea alege
rilor pentru Camera inferioară a 
parlamentului Indiei, programate 
pentru începutul anului viitor, P.C. 
din India subliniază că va depune 
toate eforturile pentru crearea în 
țară a unei unități a forțelor de stin
gă, apropiatele alegeri parlamentare 
oferind posibilitatea întăririi pe vii
tor a coeziunii acestor forțe.

în documentul P.C. din India sînt 
cuprinse măsuri menite să ducă la 
soluționarea problemelor social-eco- 
nomice cu care este confruntată in 
prezent țara, la ridicarea nivelului 
de trai al maselor populare. Astfel, 
se recomandă, între altele, extin
derea sectarului de stat al economiei 
naționale, naționalizarea unor impor
tante ramuri ale industriei, asigu
rarea populației cu produse de primă 
necesitate la prețuri ferme, adoptarea 
de măsuri care să apere păturile să
race de la țară împotriva exploatării 
moșierilor.

Evoluția situației 
din Bolivia

LA PAZ 3 (Agerpres). — Colonelul 
Alberto Natusch Busch, conducăto
rul loviturii militare de stat de la 
1 noiembrie, din Bolivia, a anunțat 
că va convoca o Adunare constituan
tă, in scopul fixării normelor de 
„reînnoire**  a vieții instituționale — 
informează agențiile Efe și France 
Presse. Au fost numiți, totodată, noii 
comandanți militari. Generalul Vic
tor Castillo, noul comandant-șef al 
armatei, care a luat locul generalu
lui David Padilla, destituit pentru că 
s-a opus loviturii de stat, a afirmat 
— într-un comunicat dat publicității 
la La Paz, reluat de agenția France 
Presse — că forțele armate boliviene 
acordă sprijin colonelului Natusch 
Busch.

Pe de altă parte, Centrala oame
nilor muncii bolivieni (C.O.B.), opu- 
nindu-se stării de urgentă,- instituită 
de noile autorități, a prelungit cu 24 
de ore greva generală.

în pofida dizolvării Congresului, 
membrii celor două camere ale par
lamentului au declarat că vor rămî- 
ne fideli Constituției și și-au făcut 
cunoscută intenția de a se întruni 
într-o ședință de lucru, anunțată de 
președintele Congresului bicameral, 
Lidia Gueiler — transmite agenția 
Reuter.

Acționînd în clandestinitate, fostul 
președinte Walter Guevara și mem
brii fostului guvern au difuzat două 
decrete, prin .care dispun paralizarea, 
pe timp nelimitat, a activităților pu
blice și particulare și declară legală 
greva generală declanșată de C.O.B.

EXPORTURILE JAPONIEI 
atins în luna septembrie cifrl) re
cord de 7,091 miliarde dolari 5 au 
anuntat Ministerul de Finanțe și 
Banca Centrală, Fată de aceeași 
lună a anului 1978, creșterea â fost 
de 23 la sută. Cele mai semnifica
tive sporuri s-au consemnat la pro
duse cum sint automobilele, utila
jele și mașinile, textilele.

ACCIDENT. Nava-cabotier gre
cească „Aeolian Sky" s-a ciocnit 
sîmbătă in Marea Mînecii cu cargoul 
vest-german „Anna KnuppeT*.  Ma
rinarii greci au fost salvați cu aju
torul unui elicopter al forțelor ae
riene britanice. Suferind doar ava
rii ușoare, cargoul vest-german și-a 
putut continua cursa.

SUCCES AL POLIȚIEI FRAN
CEZE. -■•--- -- •
a fost 
cursul 
gang", .
polițiști. Mesrine și-a desfășurat 
activitatea criminală nu numai in 
Franța, ci și in alte țări, cum ar 
fi Canada și S.U.A.

Criminalul Jacques Mesrine 
împușcat, vineri, la Paris, in 
unei acțiuni a brigăzii „anti- 
la care au participat 50 de

ALEGERI PARLAMENTARE ÎN TUNISIA. Peste două milioane de ale
gători tunisieni sint chemați, duminică, să aleagă, prin vot universal, pe o 
perioadă de cinci ani, pe cei 121 de deputați ai Adunării Naționale. Pentru 
prima dată de la obținerea, în 1956, a independenței de către Tunisia, ale
gătorii vor avea, potrivit prevederilor recentei legi electorale, posibilitatea 
să aleagă de pe liste care cuprind un număr de candidați egal cu dublul 
numărului deputaților în Adunarea Națională. .
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Mistere ale naturii
de prin 
cu niște

„Uite bomba, nu e bomba 1" Scamatorii, sau șmecherii, 
bîlciuri ar putea fi invidioși: una este să faci prestidigitație 
cărți de joc, și alta cu o bombă. Și încă atomică.

...Ca origine, tradiția cluburilor este britanică: gentlemanii își 
aveau cluburile lor, unde mergeau să citească ziarele, să-și ia cea
iul, să dejuneze sau să joace golf, să discute politică sau afaceri 
printre volutele albăstrii ale fumului țigărilor de foi. Poziția socială 
și densitatea spiritului aristocratic pe centimetru cub de persoană 
se judecau nu după numărul cailor de curse, pălăria cilindru gris- 
perle sau croiala fracului, ci după clubul de apartenență. Și azi 

membri 
scrisori 

magnați.

multe cluburi sînt strict rezervate; admiterea de noi 
este maxi-severă, chiar dacă solicitantul se bucurâ de 
de recomandare princiare sau cărți de vizită ale marilor

membri- 
într-atît de

*

*

J
***

**

...A explodat sau nu bomba ? S-a mărit ori nu numărul 
lor celui mai ermetic club — „Clubul atomic" 
restrins, încît a fost încheiat, semnat și parafat binecunoscutul tra
tat internațional de interdicție a lărgirii lui ? I

De regulă, cine sună la ușa cluburilor private este examinat de 
portarul în uniformă pompoasă prin ochiul cu lupă din ușă. Intrarea 
noului membru al clubului atomic a fost sesizată prin satelit, dar 
tot de oameni in uniformă.

Care au făcut cunoscut că Republica Sud-Africană a experimen
tat o bombă atomică în zona dintre Oceanele Indian, Atlantic și An
tarctica. Sateliții au înregistrat o gigantică detunătură și o lumină 
orbitoare — ca la festivitățile de admitere a noi membri în cluburi, 
unde pocnesc sticle de șampanie și străfulgeră blitzurile fotografice.

Apoi au venit dezmințiri: „nu, n-a fost bombă". Apoi au sosit 
precizări: „ba da, a fost bombă", indicîndu-se și intensitatea explo
ziei, de ordinul kilotonelor, ceva mai gingașă decît bomba de la Hi
roshima.

Reacția a fost și ea explozivă — oricine poate înțelege ce în
seamnă arma nucleară în mîinile unui regim al fărădelegii. Materia
lizarea visului lui Hitler — rasismul înarmat atomic.

Așa că au venit din nou dezmințiri': „nu, n-a fost explozie ato
mică, s-a petrecut un fenomen natural misterios".

Căci natura e plină de taine și enigme. Nu este, oare, un feno
men al naturii, un fel de fata-morgana, poligonul strategic ul
trasecret amenajat de R.S.A. în deșertul Kalahari, la 650 km de Pre
toria ? Nu sînt, la fel, enigme naturale reactorul Safari I livrat de 
cineva Republicii Sud-Africane și instalat la Valindaba, ca și uzina de 
lîngă centrul de’ cercetare care produce uraniu îmbogățit — perfect 
utilizabil pentru realizarea de arme atomice ? Sau reactorii de la 
Koeberg, furnizați de altcineva ? Nu-i o taină a naturii obținerea pro
cedeului de separare a uraniului prin tehnologia ultra-centrifugării ?

Deci, rămine mister al naturii șl explozia atomică. Cea de ieri 
sau de mîine — aspectul e secundar, esențial este că poate fi 
oricînd. Peste o săptămînă sau peste cinci minute.

Desigur, un gentleman roșește pînă la rădăcina părului cînd se 
dovedește că a susținut intrarea într-un club a unui personaj dubios, 
din lumea interlopă.

Numai că intrarea 
sori de recomandare 
echipamente tehnice, ------------- -------
De ce în cazul „uite bomba, nu e bomba" nu roșește nimeni ? ț 
Pentru că natura e plină de mistere...

în clubul atomic se face nu pe bazâ de scri- 
sau cârți de vizitâ, ci prin livrări de instalații, 
furnizarea de procedee tehnologice.

*
N. CORBU \
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