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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, IERI A ÎNCEPUT
VIZITA DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ

A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

SEMĂNATUL GRIM
C1T MAI GRABNIC ÎNCHEIAT!
Mai este de însămînțat un sfert din suprafața

prevăzută, ceea ce impune o amplă mobilizare
a tuturor forțelor de la sate
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și elocventă expresie a relațiilor trainice, de bună vecinătate și colaborare multilaterală
România și Bulgaria, dintre cele două popoare constructoare ale socialismului

------------ -------------
La invftgțla tovarășului Nicolae 

CftfH'c-'' <3 secretar general al 
Partidul i Comunist Român, pre
ședinte! i Republicii Socialiste Ro
mânii, sîmbătă dimineața a sosit 
Ia Gitiygiu, într-o vizită de prietenie 
în țara noastră, tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
lui de Stat ’ ~ 
Bulgaria.'

Devenite 
an de ah, _ . ..
României sau Bulgariei, 
prietenești dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat contribuie 
hotăritor la întărirea prieteniei și 
dezvoltarea multilaterală a cola
borării frățești dintre partidele, sta
tele și popoarele noastre, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, a res
pectului și încrederii reciproce, de
termină adîncirea conlucrării româ- 
no-bulgare, în interesul construc
ției socialismului 
al cauzei păcii și 
naționale. ,

La plecarea 
spre Giurgiu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului

al Republicii

tradiționale, 
găzduite pe

Partidului Comunist

Consiliu-
Populare

repetate 
pămîntul 
lntîlnirile

în ambele țări, 
securității inter-

din București,

Central al 
Român.

La sosirea...  . ___ ___
in fața intreprinderii „Dunăreană' 
au venit in intimpinarea secretaru
lui general al partidului, președin
tele republicii, numeroși locuitori 
ai municipiului, care au ținut să-I 
salute pe conducătorul partidului 
și statului nostru, să-i ureze bun 
venit în vechiul oraș de la Dunăre, 
care cunoaște în acești ani intense 
prefaceri înnoitoare, să-și exprime 
marea bucurie de a-1 reîntîlni la 
ei acasă, în această importantă a- 
șezare urbană a județului Ilfov.

Erau prezenți tovarășii Vasile 
Mușat, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., Stoian 
Stoian. primarul municipiului Giur
giu, alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat. O 
gardă militară a prezentat Onorul. 
A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat, după datină, să guste 
piine și sare. Tineri și tinere, im- 
brăcați în costume naționale, i-au 
oferit frumoase buchete de flori.

Coloana oficială de mașini s-a 
îndreptat apoi către punctul de 
frontieră de pe malul românesc 
al Dunării.

în municipiul Giurgiu,

Caldă și entuziastă primire la Giurgiu
...Ora 10,00. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu salută cu cordialitate pe 
tovarășul Todor Jivkov, urindu-i 
bun venit pe pămîntul Româ
niei socialiste. Cei doi conducători 
de partid și de stat își string 
miinile cu căldură, se îmbrăți
șează.

O gardă militară prezintă onorul. 
Sînt intonate, în continuare, imnu
rile de stat ale Bulgariei și Româ
niei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov trec în 
revistă garda de onoare.

Cei doi conducători de partid și 
de stat sînt rugați să guste pîine 
și sare, semnele tradiționale ale 
respectului deosebit al ospitalită
ții românești. Tineri și tinere în 
frumoase straie populare Ie înml- 
nează gingașe buchete de flori

Momentul primirii înaltului oaspe
te are loc într-un cadru sărbăto
resc. Drapelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei încadrează portre
te' ■ tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
ș. 
cartă ’ 
română,. 
venit-m\ 
nia tovarăș

t Jivkov. Pe o mare pan-r 
' află înscrise, în limbile 

'gară, urările : „Bun 
Ifca Socialistă Româ- 

> .. Todor Jivkov. prim-
secretar'sl C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria!" și „Să se dezvolte și 
șă se întărească relațiile de prie-

tenie și colaborarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară-' Bulgaria!».'

Locuitorii Giurgiului fac o en
tuziastă primire celor doi conducă
tori de partid și de stat, îi aclamă 
cu căldură, aici, la intrarea în 
oraș, o vor face, pe întregul traseu 
al vizitei, de-a lungul drumului 
străjuit de silueta noilor blocuri, 
în Piața centrală a municipiului, pe 
străzile vegheate de copaci grei de 
vîrstă, ovaționind îndelung pentru 
prietenia româno-bulgară, pentru 
colaborarea fructuoasă dintre parti
dele și popoarele noastre.

La sosirea tovarășului Todor 
Jivkov sînt prezenți tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Stefan 

, Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Tovarășul Todor Jivkov este în
soțit în această vizită pe care o 
efectuează în România de tovarășii 
Andrei Lukanov. membru supleant
(Continuare in pag. a III-a)

I
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov își string cordial miinile

CONVORBIRI OFICIALE INTRE TOVĂRĂȘII
NICOLAE CEAUSESCU SI TODOR IIVKOII

Sîmbătă după-amiază, în stațiunea 
montană Timiș, au avut loc convor
biri oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central' al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli-

tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții- române în. Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică; Ste
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe. 
Ștefan Bîrlea, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul cabinetului secre
tarului general al partidului și pre
ședintelui republicii. Constantin Ml- 
tea. membru al C.C. al P.C.R.. con
silier al secretarului general al parti
dului și președintelui republicii, Pe
tre Duminică, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Din partea bulgară au luat parte 
tovarășii Andrei Lukanov, membru 
supleant al Biroului Politic 
P.C. Bulgar, vicepreședinte 
liului de Miniștri al R.P. 
președintele părții bulgare 
sia 
Balev, 
Niko YahieL

Situația .la zi a lucrărilor agricole 
de toamnă arată că pînă ieri, 18 
octombrie, grîul a fost însămînțat 
pe 1 752 200 hectare — 75 la sută din 

.suprafața prevăzută. Așadar, la 
sfîrșitul celei de a doua decade a 
lunii, octombrie, cînd . această im
portantă lucrare de care depinde 
nivelul viitoarei recolte trebuia în
cheiată, mai este de însămînțat un 
sfert din suprafața destinată a se 
cultiva cu griu.

în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. este 
necesar să se acționeze ferm pen
tru încheierea grabnică a însămin- 
țfirilor. Experiența a demonstrat 
ce importanță deosebită prezintă 
pentru nivelul recoltei încadrarea 
semănatului în limitele timpului 
optim. Concludente. în acest sens 
sint rezultatele din județul Covas-. 
na — județ de deal — care a ob
ținut în acest an o recoltă de peste 
3 000 kg la hectar, iar în unele uni
tăți chiar 4 000—5 000 kg.
. Este de relevat că în unitățile a- 
gricole din județele Vîlcea. Covas- 
na. Buzău. Galați și Tujcea s-au

încheiat în ultimele zile tnsămîntă- 
rile. Sînt exemple demne de urmat 
și de oamenii muncii din agricultu
ra județelor unde semănatul griu
lui a intîrziat : Satu Mare, Mara
mureș. Timiș, Argeș, Gorj, Dolj, 
Olt, Bihor, Prahova ș.a., așa cum 
rezultă din cifrele înscrise pe harta 
de mai sus.

Nu mai este timp de așteptat, 
ritmul insămînțărilor trebuie acce
lerat, la maximum! Comandamen
tul central pentru agricultură a ce
rut organelor județene de partid și 
agricole, consiliilor populare și con
siliilor agroindustriale să concen
treze forțele mecanice și manuale 
la recoltarea porumbului și a ce
lorlalte culturi tîrzii, precum și la 
eliberarea terenului de resturile 
vegetale, cu deosebire a suprafețe
lor ce urmează a fi cultivate cu > 
grîu. Imediat, aceste suprafețe tre
buie arate, pregătite și însămînța- 
te, cu maximă grijă față de calita
tea lucrărilor. Orice zi cîștigată ; 
acum la semănat influențează ni
velul recoltei din anul viitor și de j 
aceea trebuie făcut totul pentru în
cheierea rapidă a semănatului.

„ZIUA
ENERGETICIANULUI"

Sărbătorim astăzi „Ziua energe- 
ticianului" in condițiile în care oa
menii muncii din unitățile de pro- . 
ducere, transport și distribuție a e- 
nergiei electrice, cei de pe șantiere
le de construcții-montaj ale noilor 
termo și hidrocentrale, ale liniilor 
și stațiilor de transport și transfor
mare, din Institutele de cercetare și 
proiectare energetică acționează cu 
fermitate pentru înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.

Ca de obicei, angajați cu toate 
forțele în importanta misiune pe 

( care o au in dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării, lucrătorii din a- 
ceastă importantă ramură a econo
miei naționale întîmpină sărbă
toarea lor cu noi și frumoase succe
se în muncă. De remarcat că, a- 
sigurînd necesarul de consum de e- 
nergie electrică și termică al econo
miei naționale, energeticienii au 
creat condiții pentru îndeplinirea și 
depășirea planului în toate sectoa
rele de activitate.

Corespunzător liniilor directoare 
ale politicii partidului in domeniul 
energeticii, in structura producției 
de energie electrică s-au înregistrat 
mutații calitative esențiale, pon
derea energiei electrice produse pe 
bază de cărbune sporind cu circa 
10 la sută față de anul 1979, con
comitent cu scăderea ponderii pro
ducției de energie electrică produ
să pe bază de hidrocarburi. în a- 
ceiași timp, s-au luat o serie de 
măsuri pentpu creșterea siguranței 
în funcționarea sistemului energetic 
național, în această acțiune eviden- 
țiindu-se colectivele de oameni al 
muncii de la termocentralele Min
tia, Ișalnița, Oradea, de la hidro
centralele Porțile de Fier I și de 
pe riul Bistrița.

La rindul lor, oamenii muncii din 
unitățile de construcții-montaj ra
portează punerea în funcțiune, pînă 
în prezent, a unor noi capacități ce 
totalizează peste 71)0 MW în hidro
centrale și. termocentrale funcțio- 
nind pe cărbune, cum sînt cele de 
la Gilceag, Zăvideni. Arcești, Tur- 

i ceni și Mintia. Pînă la încheierea

anului, potențialul energetic al ță
rii va spori cu peste 1 000 MW în 
centrale hidroelectrice. în sectorul 
de transport șl distribuție a ener
giei electrice se vor realiza, de a- 
semenea, 700 km de linii de 110—400 
kV și 3 200 MVA în stații de trans
formare de 110—400 kV. Contribu
ții deosebite in realizarea acestor 
lucrări au colectivele de construc
tori și montori de ia șantierele de 
pe riul Olt și cei de pe platforme
le termocentralelor Turceni și Min
tia, din cadrul trusturilor „Energo- 
montaj", „Electromontaj". „Energo- 
construcția" și Trustul de construc
ții hidroenergetice..

Ca și ceilalți oameni ai muncii, 
energeticienii se bucură de prețui
re. în societatea noastră, ceea ce-șl 
găsește ilustrare în condițiile tot 
mai bune de muncă și de viată, de 
pregătire profesională. Numai in 
acest an se vor da In folosință 1 360 
locuri în căminele de nefamiliști, 
545 apartamente de serviciu, 1200 
locuri în internate, 400 locuri la 
cantine ș.a. Ca urmare a măsurilor 
luate de conducerea partidului, pri
ma etapă de majorare a re
tribuției în actualul cincinal a 
fost devansată cu două luni. A- 
ceasta a determinat creșterea tota
lă a retribuțiilor energeticienilor cu 
495 milioane lei anual, iar în eta
pa a doua de majorare — cu încă 
530 milioane lei.

Pe deplip conștlențl de răspun
derile ce le revin pentru asigurarea 
energiei necesare dezvoltării eco
nomiei naționale, colectivele de oa
meni ai muncii din această ramură 
acționează cu toată hotărîrea pen
tru funcționarea în deplină siguran
ță și la parametrii proiectați a tu
turor instalațiilor, producerea ener
giei electrice și termice cu consu
muri specifice și tehnologice cit 
mai reduse, sporirea producției de 
energie electrică în centralele func- 
ționind pe cărbune, reducerea con
sumului de energie electrică și ter
mică la toate categoriile de consu
matori.

De ziua lor, întregul ndstru po
por urează oamenilor muncii din 
ramura energiei electrice noi și Im
portante succese în muncă 1

P.C.B., consilier al primului secretar 
al C.C. al P.C.B., Petăr Danailov, 
membru al C.C. al P.C.B., amba
sadorul Bulgariei la București.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat sa
tisfacția pentru noua întîlnire româ- 
no-bulgară la nivel înalt , și și-a ma
nifestat convingerea că ea va con
tribui Ia dezvoltarea și mai puternică 
a relațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

La rindul său. tovarășul Todor 
Jivkov a mulțumit cu căldură pentru 
invitația de a vizita România, expri- 
mindu-și încrederea că înțelegerile 
care vor fi convenite cu acest prilej 
vor reprezenta o nouă contribuție la 
diversificarea si aprofundarea prie
teniei și conlucrării multilaterale ro- 
mâno-bulgare.

în timpul convorbirii, tovarășii
(Continuare in pag. a III-a)

In timpul convorbirilor dintre cei doi conducători de partid și de stotIn stațiunea montană

al C.C. al 
al Consi- 
Bulgaria, 
în Comi- 

mixtă guvernamentală. Milko 
secretar al C.C. al P.C.B., 

membru al C.C. al

.
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„Să facem totul pentru a realiza cu deplin succes planul pe anul 1980 și pe întregul cincinal, 
pregătind, totodată, temeinic trecerea la cincinalul viitor, asigurînd traducerea în viată a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului, a mărețului Program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism!“

NICOLAE CEAUȘESCU
Documentele Plenarei C. C. al P. C. R. din 14 -15 octombrie 1980 și planul pe anul 1981 oglindesc

MARILE ÎMPLINIRI DE AZI LUMINOASELE ORIZONTURI DE MÎINE
DINAMICA PRODUCȚIEI 

NETE INDUSTRIALE
— ritm mediu anual —

CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
AGRICOLE

— ritm mediu anual —

• Pentru prima dată în acest 
cincinal producția netă a cres
cut într-un ritm mai mare decit 
cel al producției globale.
• Comparativ cu anul 1975, 

valoarea producției nete Indus
triale este în acest an cu 65,5 la 
sută mai mare.
• Reducerea cu un singur 

procent a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social 
asigură, în acest an, un spor de 
producție netă și, implicit, de 
venit național de 13 miliarde lei.
• In industrie, creșterea cu 

1 la sută a productivității mun
cii față de planul pe 1980 echi
valează cu un spor de producție 
netă în valoare de 3 miliarde lei.

• Comparativ cu perioada 
1971-1975, producția globală 
agricolă este în actualul cincinal 
cu circa 30 la sută mai mare.
• în perioada 1976-1980 a- 

gricultura a fost dotată cu 
69 000 tractoare, 23 000 combine 
autopropulsate, precum și cu un 
mare număr de mașini și utilaje 
moderne.
• Au fost amenajate pentru 

irigații circa 860 000 ha și s-au 
executat lucrări de îmbunătățiri 
funciare pe circa 1 000 000 ha.
• In cincinalul actual s-au 

repartizat agriculturii de aproa
pe de 2 ori mai multe îngră
șăminte chimice decît în cinci
nalul precedent.

Laudă muncii
„Avem un partid puternic și unit, avem o clasă muncitoare 

minunată, o intelectualitate minunată ; avem un popor eroic, ce ur
mează neabătut politica partidului comunist, ce corespunde pe deplin 
intereselor sale vitale**.

Elogiul pe care secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl făcea la recenta plenară a Comitetului Central 
acestei minunate forțe, care este partidul, clasa muncitoare, intelec
tualitatea, în două cuvinte : poporul român, își are trainice temeiuri.

înainte de toate, datorăm acestei uriașe forțe zborul înalt, 
mereu mai sus, pe care patria noastră l-a cunoscut în acest cincinal 
spre finișul căruia ne îndreptăm acum. Treptele pe care le-am suit, 
în toate domeniile creației materiale și spirituale — am numi și opera 
de. mari dimensiuni a făuririi omului nou — sînt un motiv generator de 
mîndrie patriotică, de încredere în vocația noastră constructivă, în 
drumul croit de Partidul Comunist Român, arhitectul bucuriilor de fie
care zi ale poporului.

Datorăm acest uriaș salt, care a turnat în chipul țării noi și 
stenice frumuseți, acestei uriașe forțe aflate mereu la datorie, rostind 
în fiece clipă un vibrant prezentl pe baricadele construcției socialiste, 
mereu prezentă la datorie în numele idealului comunist — steaua 
polară a tuturor năzuințelor noastre spre mai bine.

In sfîrșit, știm că acest urcuș s-a plămădit numai din sudoare, 
din muncă, din efortul eroic, necondiționat al ostașilor înregimentați 
în revoluția pe care o înfăptuim : muncitorul, țăranul, intelectualul.

Nimic nu se întrupează din senin I
Nimic nu ne-a venit de-a gata I

Rîurile producătoare de lumină și-au redescoperit virtuțile prin 
munca noastră. '

Copacul sădit pe versantul muntelui, jefuit sălbatic cîndva, a 
crescut din munca noastră.

Ogoarele, bîntuite cîndva de ciulinii sărăciei, au rodit prin 
munca noastră. . „

Prin munca noastră s-au înălțat, în acest cincinal de mari 
izbînzi, fabricile, orașele, satele noastre, viața omului muncii - cu 
brațul ori cu mintea - făuritor de istorie nouă.

Totul are echivalent în efort, în sudoare. Monumentul-simbol 
al acestei epoci nu poate fi închinat decît omului cu mînecile 
suflecate, constructor al României noi, deci al propriului destin. Mo
numentul-simbol al drumului de izbînzi viitoare nu poate fi închinat 
decît omului cu mînecile suflecate, patriot înflăcărat, prin strădania 
căruia România străbate spațiile spre comunism în zbor.

Spre mai binele omului acestui pămînt cu numele de România.

Ilie TANASACHE

DINAMICA VENITULUI 
NATIONAL

• In anul 1981, ritmul de 
creștere a venitului național este 
mai mare decît ritmul de creș
tere a produsului social.
• Industria va realiza în anul 

viitor peste 60 la sută din veni
tul național ; producția netă in
dustrială va fi de 331 miliarde 
lei, iar producția netă agricolă 
de 73,8-82,2 miliarde Iei.
• Realizarea integrală a pla

nului la producția fizică, valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și resurselor energetice, 
reducerea cheltuielilor materia
le, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, creșterea 
productivității muncii - sînt con
diții esențiale pentru sporirea 
venitului național.
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CREȘTEREA VOLUMULUI 
FONDURILOR FIXE

• Economia națională va be
neficia în anul 1981 de un vo
lum total de investiții în valoare 
de 220 miliarde lei, cele mai 
mari fonduri urmînd să fie alo
cate industriei, agriculturii, trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
construcțiilor de locuințe (inclu
siv cămine pentru nefamiliști).
• 750 capacități de producție 

industriale și agrozootehnice im
portante vor fi puse în funcțiune 
în anul 1981.
• Numai prin folosirea depli

nă a capacităților de producție 
existente la toate instalațiile, uti
lajele și mașinile s-ar putea 
realiza producția prevăzută pen
tru anul 1981 fără nici o altă in
vestiție.

CREȘTEREA DESFACERILOR 
DE MĂRFURI

%
1OD

!,3>43s,3>43* 43?*3>3- 43>4
3 > 3 4 3 > 3 3 > 3 4 3 4 3 ? 

•<3^3^3î,3;,3^3^3^3.’' 
!*3^3^3^3^3^353^3 j !,3.<3>3>3>3?3>3>3? <3^3^3^3^3j*3.* ,3.<3? !<3^3>43^3^3^3* 43^3* 4 
!,3»43J,3j*2>3>2>2 î’2.î' !,2>3>2i,2>3>243>2j‘ 
.<2j,2i,2^3>3>3>3>3> !,2.4232.43?3>243?3> 
4343>3>3>2>2>2>24 43>3j,3>3?3»4342>3> 
!*3 î,35,3î<3î,3î,5‘43î'3> 
43>3’43>3î,Sj‘Sj«S>3> •3^3-43»43^3»43j,3»43»4

<3îi. ț r*  JL A'J«gl_______

'3s*3^32*3>43^^3
:43î»3>3>343>2:42
WS&W

4343-43?34343>3 >3>34343>343>3 L43>Sj,3>3!,3* 45>3
>3^3^3* 43»43»43'4wM^
'3‘43>3’43>3>3>3>3s'i 3 e 3 e r e 3 4 ir 3 «■ 3

>3>3>3:43:43I4S43

i434343>34343> ,3.43.43;<2^3j,2?3»4 
>3>3:4343>3<343.4 >3-43j|3^32|3-4Ss|3^ i3>3î,3j,3î,3’43* 43> i3>S‘43s’34343433' >3434343>3>3:4s> |3^3^3»43?3-43»,,32'
1 ——————

as?

>■

<•

• Circa 70 la sută din popu
lația ocupată în economie lu
crează în prezent in industrie 
și în celelalte ramuri neagricole.
• Creșterile cele mai mari 

ale numărului personalului de 
înaltă calificare din industrie 
s-au înregistrat în chimie, con
strucții de mașini și siderurgie.
• Astăzi, în toate județele 

țării, ponderea personalului 
muncitor din industrie, raportat 
la totalul populației ocupate, 
este mai mare de 15 la sută. In 
16 județe, ponderea respectivă 
depășește nivelul de 35 la sută.
• O atenție deosebită s-a 

acordat creării locurilor de 
muncă pentru femei, iar în acest 
cadru județele rămase în urmă 
au beneficiat de o dezvoltare 
prioritară.

® In actualul cincinal s-au 
realizat cele mai substanțiale 
majorări de retribuții din toți 
anii construcției socialismului.
• Retribuția medie netă lu

nară a personalului muncitor a 
crescut de la 1 595 lei în 1975 
la 2 256 lei în 1980. Sporul lunar 
de venituri, calculat în medie pe 
o persoană încadrată în muncă, 
a însumat în actualul cincinal 
661 lei — mai mult decît suma 
obținută prin majorările de retri
buții ce au avut loc în întregul 
deceniu anterior — 1965—1975.

© Sporuri mai mari au înre
gistrat retribuțiile mici, raportul 
între retribuția maximă și mi
nimă din economie fiind în pre
zent de 5,5 la 1.

• Numărul apartamentelor 
construite în actualul cincinal 
este cu peste 50 la sută mai 
mare decît în cincinalul anterior.

© Alături de cele 800 000 noi 
apartamente, la zestrea edilitară 
a localităților patriei s-au mai 
adăugat în anii actualului cinci
nal peste 250 000 noi locuri în 
cămine de nefamiliști, peste 
240 000 noi locuri în creșe, -gră
dinițe, internate și cămine pen
tru studenți.

® Astăzi, peste 15 milioane 
de cetățeni de la orașe și sate 
— adică peste două treimi din 
populația țării — locuiesc în 
case noi, construite în anii so
cialismului.

• Calculată pe baza produc
ției nete, productivitatea muncii 
în industrie va crește în 1981 cu 
7 la sută.
• Principalele măsuri trebuie 

să vizeze perfecționarea organi
zării producției și a muncii, creș
terea gradului de mecanizare și 
automatizare a producției, îmbu
nătățirea normelor de muncă 
prin corelarea lor cu dotarea 
tehnică, reducerea personalului 
auxiliar și neproductiv.

© Se va acționa, totodată, 
pentru organizarea mai bună a 
schimburilor de lucru, promo
varea mai largă a acordului 
global, extinderea lucrului la 
mai multe mașini, întărirea ordi
nii și disciplinei în muncă.

• In anul 1981, volumul total 
al comerțului exterior va crește 
cu 10 la sută față de anul 1980, 
iar încasările valutare din tu
rismul internațional cu 13 la 
sută.

® Asigurarea mijloacelor co
respunzătoare pentru import va 
fi posibilă numai prin creșterea 
cu cel puțin 21 la sută a expor
tului.
• Vor fi luate măsuri pentru 

asigurarea fondului de marfă 
prevăzut la export, prin lansarea 
din timp în fabricație a produ
selor, în structura sortimentală și 
de calitatea solicitate de parte
nerii externi ; adaptarea opera
tivă a producției la cerințele 
pieței externe, urmărind creș
terea ponderii produselor cu 
grad ridicat de prelucrare.

• In anul 1981 va fi pus la 
dispoziția populației, prin co
merțul socialist, un volum total 
de mărfuri de 225,5 miliarde lei 
- cu 6 la sută mai mult decît în 
1980.

• Pentru suplimentarea fon
dului de marfă, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a sta
bilit să fie majorate, față de 
propunerile inițiale, cu 10 mi
liarde lei livrările de bunuri de 
consum pentru fondul pieței — 
c'6ea ce va fi de natură să sa
tisfacă în condiții mai bune ce
rințele oamenilor muncii.

• Se vor lua măsuri pentru 
realizarea desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul prevăzute în plan 
pe județe și aprovizionarea echi
librată a tuturor zonelor țării.
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VIZITA DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Convorbiri oficiale intre tovarășii
(Urmare din pag. I)
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov 
au procedat la o informare recipro
că cu privire la activitatea ce se 
desfășoară in cele două țări in do
meniul construcției socialiste, re- 
levînd succesele obținute in dome
niul îndeplinirii planurilor cincinala 
1976—1980 in România și R.P. Bul
garia, precum și in legătură cu tre
cerea la înfăptuirea în cele mal bune 
condiții a viitoarelor planuri econo
mice pe perioada 1981—1985.

Cei doi conducători de partid si de 
atat au ascultat o informare prezen
tată de președinții părților română 
si bulgară în Comisia mixtă cu pri

Cu piine ți sare, dupâ strâvechiul obicei ai ospitalității romanești

Chimlștii dirt Giurgiu fac o primire călduroasă inalților oaspeți

vire la modul In care se transpun în 
viată hotărîrile și înțelegerile conve
nite cu prilejul întîlnirilor preceden
te româno-bulgare la nivel înalt, a- 
preciind cu satisfacție că raporturile 
dintre partidele si țările noastre au 
înregistrat noi progrese în toate do
meniile de activitate — politic, eco
nomic, tehnico-științific si cultural.

De ambele părți s-a apreciat că 
există încă largi posibilități pentru 
intensificarea și diversificarea cola
borării si cooperării româno-bulgare, 
în special în ramurile de bază ale 
economiilor celor două țări — cu un 
potential tot mai puternic — cum 
sînt construcțiile, de mașini, chimia, 
cercetarea științifică, agricultura. în 

context, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au examinat noi do
menii ș! forme superioare de cola
borare între țările noastre, relevîn- 
du-se, în acest sens, faptul că ma
rile obiective industriale care se 
construiesc cu eforturi comune —■ 
întreprinderea de utilaje și mașini 
grele Giurgiu — Ruse, Complexul 
hidrotehnic Tr. Măgurele—Nicopole 
— constituie o mărturie a cooperării 
pe plan superior dintre România și 
Bulgaria.

S-a exprimat convingerea că adîn- 
cirea continuă a relațiilor dintre par
tidele. țările și popoarele _ noastre 
servește interesele construcției socia
liste, progresului și prosperității celor 

două popoare, cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

In cadrul întrevederii, cel doi con
ducători de partid și de stat, au e- 
xaițiinat unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, reafirrpînd hotă- 
rirea României și Bulgariei de a ac
ționa în continuare pentru Însănăto
șirea climatului politic din lume, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pace și colabo
rare, pentru soluționarea, pe cale po
litică, prin tratative, a tuturor con
flictelor dintre state, a tuturor pro
blemelor litigioase din diferite zone 
ale lumii, în interesul general al pă
cii, progresului și independentei.

Examinind situația din EUropa, cel 
doi conducători de partid și de stat 
au evidențiat necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru buna pregătire 
șl desfășurare a reuniunii de la Ma
drid, care să se încheie cu rezultate 
pozitive in direcția transpunerii in 
viată a prevederilor Actului final de 
la Helsinki cu privire la securitatea 
și cooperarea pe continentul nostru 
și care să stabilească convocarea u- 
nei conferințe europene în probleme
le dezarmării și dezangajării mili
tare a continentului.

De comun acord. s-a evidențiat 
hotărîrea României și Bulgariei de a 
acționa in continuare pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate statele bal
canice. pentru transformarea acestei 
regiuni intr-o zonă a păcii, colabo
rării, înțelegerii și bunei vecinătăți.

S-a reafirmat, totodată, voința 
României și Bulgariei de a intârl 
colaborarea și solidaritatea cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare. cu țările nealiniate în lupta 
împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, pace, inde
pendentă și progres ale tuturor po
poarelor.

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

★

Tovarășul'-. Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste Remania, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretâr al Co
mitetului Central al Partidtllui Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, s-au reintilnit simbă- 
tă seara, in stațiunea Timiș, in ca
drul unul dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

(Urmare din pag. I)
al Biroului Politic al C.C. al P.C.,
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P, Bulgaria, pre
ședintele părții bulgare în comisia

Oaspeți ai muncitorilor 
de la întreprinderea de construcții

de mașini și
în ambianța de sărbătoare pe care 

Întregul oraș o arborează în această 
dimineață de toamnă, colffana oficială 
de mașini sosește in incinta între
prinderii de construcții de mașini și 
utilaj greu Giurgiu, situată pe insula 
scăldată de unda legendară a Du
nării.

Sosirea inalților oaspeți are Ioc tn 
vecjnătatea plăcii dezvelite tn de
cembrie 1976, cind in prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășului Todor Jivkov s-a pus 
piatra de temelie a întreprinderii co
mune pentru construcția de mașini și 
utilaje grele Giurgiu-Ruse, rod al 
inițiativei celor doi conducători de 
partid si de stat.

Mulțimea aflată pe marele platou 
din fața halei principale scandează 
neîntrerupt „Ceaușescu — Jivkov", 
„Ceaușescu —Jivkov", Pe frontispi
ciul clădirii se poate citi, în limbile 
bulgară și română, Urarea: „Bine ați 
venit in întreprinderea noastră, dragi 
oaspeți"- Această impresionantă at
mosferă sărbătorească este întregită 
de Steagurile românești și bulgare, de 
portfOtelfe celor doi conducători de 
partid și de stat.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice prezintă onorul.

La intrarea în întreprindere, înal- 
ții Oaspeți sînt salutați de loan 
Avrami, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, de reprezen
tanți ai unității și centralei indus
triale. Se află, de asemenea, de față 
Dumitru Popa, ministrul construc
țiilor industriale, * Nlcu Constantin, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

Directorul întreprinderii, tovarășul 
Petre Marinescu, informează pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov că la unitatea din Giurgiu au 
fost puse în funcțiune primele ca
pacități de producție în care au în
ceput să se construiască instalații de 
foraj geologic și minier, armături 
industriale din fontă. și oțel de mari 
dimensiuni, linii complete pentru fa
bricarea de pompe 'pentru foraje, 
scule și dispozitive pentru foraj și 
extracție, piese de schimb aferenta 
produselor ce Se Vor realiza aici.

După prezentarea machetelor celor 
două unități ale întreprinderii comu
ne, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sini informați asupra 
stadiilor lucrărilor de construcții și 
montaje și asupra dotărilor tehnolo
gice din cadrul întreprinderii din 
Giurgiu. S-a prezentat, de asemenea, 
stadiu! cooperării dintre cele două 
unități,- produsele ce se vor asimila 
și executa în comun. în cadrul unor 
machetă și grafice Sînt cuprinse o 
serie de sisteme de mașini și produ
se realizate sau în fază d.e pregătire, 
unele dintre ele constituind proto
tipuri ce au fost testate cu succes 
pe șantierele din. țara noastră. Se 
remarcă. în acest sens, instalația de 
foraj pentru suitori; de mină cu dia- 
metre mari FMS-125, macheta unei 
mașini, de lucru în depozit pentru 
stivuit și omogenizat minereuri, in
stalația de foraj geologic FG-8 
și instalația da foraj structural 
ES-4-ĂT.

Apreciind nivelul lor tehnic ridi
cat. tovărășii Nicoiae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov s-âu interesat de pro
gramul de realizate ții comun a pro
duselor, precum și de performanțele 
acestbra.

Pe tiatcursu! vizitei, Inalților oas
peți le-au fost prezentate masini- 
agregât specializate pentru prelucra
rea subansamblel.br pompelor de no
roi, respectiv pentru biele și carcase, 
realizate cu sprijinul unităților din 
Centrală industrială de utilaj petro
lier și minier din Ploiești. Au fost 
prezentate, de asemenea, produsele

In mijlocul oamenilor muncii 

de la combinatul chimic
Coloană oficială se îndreaptă apoi 

spre Combinatul chimic — Giurgiu, 
tinără unitate industrială, care ilus

mixtă, MUko Balav, secretar al C.C. 
al P.C.B.

Sînt de tată Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia, șl Pe- 
tăr Danallov, ambasadorul Bulgariei 
la București.

utilaj greu
realizate de unitatea din Giurgiu In 
fabricație de serie, cum sînt armătu
rile din fontă si oțel și diferite utila
je pentru turnătoria de fontă.

Pe tot parcursul vizitei, muncitorii 
oferă tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și TodOr Jivkov frumoase buchete de 
flori. Ei își exprimă și în acest fel 
omagiul și recunoștința pentru iniția
tiva de creare a acestei unități co
mune a construcțiilor de mașini, ce 
va consolida și mai mult tradiționa
la prietenie romârio-bulgară. Cei doi 
conducători răspund cu prietenie a- 
cestor calde manifestări. O impresie 
deosebită a produs tinuta muncitori
lor, îmbrăcați în salopete albastre, pe 
Care e trecută emblema întreprinde
rii - I.C.M.U.G.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si To
dor Jivkov se opresc, în continuare, 
în fața liniei de mașini specializate 
pentru danturarea angrenajelor ci
lindrice și curbe, cu precizie ridicată.

în sectorul de fabricație in flux 
tehnologic pentru armăturile indus
triale este prezentată o gamă variată 
de tipodimensiuni, care se livrează, 
de pe acum. în cantități importante, 
beneficiarilor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si To
dor Jivkov vizitează apoi turnătoria 
de fontă, care vă avea în final o ca
pacitate de 20 000 tone. Ea va fi pusă 
în funcțiune, parțial, pînă la sfirsitul 
acestui an. O impresie deosebită au 
produs liniile tehnologice de forma
re și turnare a fontei aliate în cup
toare cu inducție de 12,5 tone, reali
zate în țara noastră, tehnologiile noi 
ce se ver aplica în această turnăto
rie, gradul ridicat de mecanizare a 
lucrărilor și cel de Ocupare a supra
fețelor.

Următorul obiectiv vizitat este sec
ția sculărie centrală și autoutilare. 
unde se remarcă gradul de acuratețe 
al execuției produselor, utilajele de 
înaltă tehnicitate destinate realizării 
de scuîe, dispozitive și verifica
toare necesare procesului de fabri
cație din întreaga Uzină.

In fata sculărie! se conturează o 
Imensă hală de construcție metalică, 
la realizarea căreia își aduc contri
buția muncitori și specialiști din uni
tăți ale Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Punerea în funcțiune a 
acestei noi capacități destinate pro
ducerii de instalații tehnologice și a 
coloanelor pentru susținerea puțuri
lor miniere cu diametru de nînă la 
6 metri va fi devansată cu un’an.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au remarcat în mod deosebit 
modul cum se aplică tehnologiile 
moderne în construcția halelor indus
triale. Este apreciată, de asemenea, 
gama largă de scule și dispozitive 
realizate în întreprindere.

In standul de probă și montaj ge
neral, amplasat în fata uzinei, sînt 
prezentate în funcțiune instalațiile 
de foraj FS-4-AT, FC-60, F-25,
FS-l-C, care demonstrează, perfor
mante tehnieo-functionale ridicate. 
La una din acestea se înaltă, pentru 
citeva clipe, mastul argintiu al unei 
instalații SG-650, care e gata de ex
pediere în șantierele petroliere din 
tară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov evidențiază rezultatele 
bune obținute de întreprinderea co
mună româno-bulgară Giurgiu — 
Ruse. Cei doi conducători de partid 
și de stat au felicitat călduros pe 
muncitori și specialiști pentru reali
zările lor, urîndu-le să obțină cît mai 
multe mașini și utilaje, pe cele două 
maluri ale Dunării, de bună calitate, 
spre binele popoarelor prietene 
român și bulgar.

La plecare, muncitorii aflați pe 
platoul din fața Întreprinderii au fă
cut din nou inalților oaspeți o caldă 
manifestare de prietenie, scandind 
îndelung „Ceaușescu — Jivkov", 
„Ceaușescu — Jivkov", 

trează, de asemenea, puternica dez
voltare economică a orașului de pe 
Dunăre, drept rezultat al politicii 

partidului de amplasare rațională, 
armonioasă, a forțelor de producție 
pe Întreg cuprinsul țării.

La sosirea în întreprindere, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
sint salutați cu deosebită stimă de 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, Ion Stănescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Con
strucțiilor Industriale, Ștefan Manea, 
directorul combinatului.

Se află de față numeroși munci
tori, constructori și chimiști, care în- 
timpină cu multă Căldură și Însu
flețire pe cei doi conducători de 
partid și de stat, exprimîndu-și 
imensa bucurie de a-i avea în mij
locul lor ca oaspeți dragi, satisfac
ția față de noul dialog la nivel înalt 
româno-bulgar, menit să confere di
mensiuni tot mai ample și un conți
nut tot mai bogat relațiilor de strînsă 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări socialiste vecine și prie
tene.

In cursul vizitei, gazdele prezintă 
cîteva date semnificative privind evo
luția actuală și de perspectivă a 
combinatului. Construcția lui a 
început in 1977, pe baza indicațiilor 
și orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a avansat con
tinuu. Pe aceste locuri, cindva mlăș
tinoase, s-au ridicat, astfel, în numai 
trei am, cele dinții capacități, ale uni
tății chimice, constructorii și mon- 
torii, ajutați de muncitorii combina
tului, acționind energic și statornic 
pentru desfășurarea lucrărilor in 
ritm susținut. Astăzi se află în probe 
tehnologice instalațiile de solvenți 
clorurăți șl de evaporare a sodei 
caustice. In curind vor intra în probe 
alte instalații : electroliza clorurii de 
sodiu, acid clorhidric și triclorsilan, 
solicitat de industria electrotehnică. 
Toate acestea compun primul mare 
Obiectiv al combinatului, prevăzut 
pentru prima etapă de dezvoltare
— uzina de sodă caustică, electroli
tică și produși clorurăți. Va urma o 
a doua fază de extindere a întreprin
derii, care cuprinde secțiile de acid 
azotic, de apilorhidrină. necesară la 
fabricarea rășinilor sintetice, și 
uzina de produse organice și colo
rantă Este preconizată, de asemenea, 
o a treia etapă de dezvoltare, ultima, 
în care se vor mări unele capacități 
existente și se vor crea altele noi.

Specialiștii subliniază că utilajele 
cu care este dotată întreprinderea 
sint, în cea mai mare parte, de pro
veniență românească. Tqțodată, se 
arată că tehnologiile utilizate in com
binat sînt realizate de Institutul cen
tral de chimie, ele asigurînd atit va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, cît și îndeplinirea unei sarcini 
majore puse In fata întregii economii
— reducerea consumului de energie, 
în acest sens, se relevă că producția 
Unității va crește, în următorii ani. 
de circa trei ori, cu o diminuare con
siderabilă a consumului de energie. 
Combinatul va fabrica și livra 186 
de sortimente chimice, larg întrebu
ințate in producția de colorant! și In 
industria de medicamente, fapt ce va 
contribui la scăderea accentuată a 
importurilor.

în același timp a fost evidențiată 
buna conlucrare Intre întreprinderi 
specializate din cele două țări. între 
chimiștil români și bulgari.

Directorul combinatului s-a referit 
la preocuparea pentru pregătirea 
cadrelor, arătind că în întreprindere 
există un grup școlar care formează 
viitorii muncitori ai unității. El a 
subliniat, totodată, faptul că cel care 
lucrează în combinat beneficiază de 
condiții bune de muncă și viață.

Cei doi conducători de partid și de 
stat sînt invitați să cunoască instala
țiile aflate in probe tehnologice sau 
în fază avansată de montaj. Minis
trul industriei chimice înfățișează 
inalților oaspeți locul combinatului 
ilfovean în industria românească, 
concepția care a stat la baza proiec
tării și amplasării lui.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au cuvinte de apre
ciere la adresa muncii prolectanțllor, 
a constructorilor și montorilor acestui 
mare combinat și urează chimiștilor 
de pe platforma municipiului Giurgiu 
deplin succes în activitatea lor 
viitoare.

în aceeași atmosferă de însuflețire, 
de puternic entuziasm are loc des
părțirea de colectivul muncitoresc de 
aici, de locuitorii orașului care, ve- 
niti în mare număr să salute pe inal- 
ții oaspeți, ovaționează pe cei doi 
conducători de partid și de stat, 
scandind numele lor. aclamind Înde
lung pentru prietenia trainică româ- 
ho-bulgară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si To
dor Jivkov, persoanele oficiale care 
ii însoțesc, se Îndreaptă apoi, cu un 
tren special, spre stațiunea montană 
Timiș, unde se află reședința oficia
lă rezervată inalților oaspeți.

subansamblel.br
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'FAPTUL^
DIVERS;

• Revedere după
' un sfert de veac '

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
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„Neavind pe nimeni pe lume, 
am crescut împreună la • casă I 
de copii din Sibiu și ne-am avut I 
ca două surori, pină la virsta de 
14 ani, cind fiecare am pornit . 
»ă ne facem un rost in viată. Eu, I 
subsemnata Maria Păunescu, I 
lucrez la întreprinderea „Ascen
sorul" din București, sint căsă- I 
torită, am familie, și vă rog si I 
mă ajutați s-o găsesc pe aceea 
pe care atunci o chema Stefania ■ 
Olenic".

Punind la inimă rugămintea • 
din scrisoarea femeii. It. col. 
Comeliu Dragnea, împreună cu I 
colaboratorii săi de la Servi- I 
ciul evidența populației al Mi
liției municipiului București, a I 
început investigațiile — deloc I 
ușoare — datorită timpului care 
a trecut de la despărțirea . 
celor două surori (peste 25 I 
de ani) și a numelui schimbat, I 
prin căsătorie, a celei cău
tate. Si totușt a fost găsită I 
exact unde se aștepta mai pu- I 
țin : tot in București, pe numele 
de acum Roșculescu. ■

Imaginea a surprins momen- I 
tul emoționant al revederii celor I 
două — „ca două surori" — 
după mai bine de un sfert de I 
veac !
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De 500 de ori 
„Bravo"!
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I
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Ceea ce vedeți in prim planul 
acestei imagini a fotoreporleru- 
lu Szakâcs V. Sâridor este o 
„Mașină de îndreptat si debitat 
f er-beton". Pe cit de prozaică 
ii este denumirea, pe atit de 
ingenioasă iși de mure utilitate 
Se dovedește pe șantiere. Este o 
creație — ați citit bine : o crea
ție originală — a elevilor de la 
Liceul industrial din Toplița. 
Vna din cele 500 de mașini, a- 
parate, și dispozitive reunite in
tr-o expoziție a pionierilor și 
elevilor din județul Harghita, 
care aduc anual creatorilor lor 
— viitorii muncitori, ingineri și 
tehnicieni — venituri anuale de 
multe milioane de lei.

Nuferi 
in octombrie

In apropiere de satul Romă- 1 
nești — Timiș există un izvor 
care alimentează citeva „ochiuri" ■ 
de apă caldă.

In aceste zile de octombrie, _ | 
pe luciul apei plutesc nuferi 
albi, abia înfloriți. Fotografia, ■ 
realizată de elevul Emilian Geac I 
din Timișoara, stă mărturie. Lo- 1 
calnicii. ne-au informat — ca o 
curiozitate a naturii — că aici I 
nuferii înfloresc și in ianuarie. • 
Vom fi bucuroși să revenim cu 
o imagine care să surprindă, I 
printre nămeți, frumoșii nuferi I 
îmbobociți.

O cunoașteți ? I

I 
I
I
I
I
I
I

Această foarte drăgălașă fetiță I 
a fost găsită in ziua de 9 octom- 1 
brie, de către organele de mi- . 
liție, in sala de așteptare a gării 
C.F.R. Brăila. Are aproximativ | 
doi ani și știe să pronunțe doar 
două cuvine : „mamă" și „tată". |

Dar cine-i mama ? Clne-i I 
tata ? Vnde locuiesc ? Cine-i cu- •

I
I
I

noaște .pe vreunul din ei ? De 
ce și-or fi abandonat apest pui 
de om nevinovat 1

Cei care pot oferi date des- 
pșe acest caz sint rugați să se 
adreseze primului organ de mi
liție. f

Rubrică realizată de
Petre POPA
$1 corespondenții „Scinteii

I
I
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Mare-Retezat, 
constelația — sau genera
ția de hidrocentrale izvorî- 
te din concepția vizionară 
a partidului se îmbogățeș
te cu încă o capodoperă 
generatoare de energie și 
lumină.

Este cunoscută și renu
mită legendara frumusețe 
greu accesibilă a masivului 
Retezat. Aici este parcul 
național-Retezat, Imensa 
rezervație naturală ; imen
sele platouri și lacurile 
glaciare, singuratice și 
foarte aproape fată în față 
cu cerul infinit. Sînt minu
nile și tainele Retezatului
— din care răzbate din 
cînd în cind respirația cos
mică — vintul aspru, vîn
tul rece, de pe Retezat ; și 
uneori ruperile de nori — 
izvoarele, torenții ; uriașe
le ninsori, uriașele furtuni 
de gheață, care smulg cor
turile încercaților turiști 
rătăcifi acolo, sus.

Cunoscută este de ase
menea grandioasa, străluci
toarea vale a Riului Mare
— din Tara Hațegului, 
Costești, Clopotiva, Brazi, 
pe firul vijelios al rîului. la 
Brădătel, Zlata; pe sub ma
sivul Retezat și munții 
Țarcu șl Godeanu — pină 
la Gura Apelor — conflu
ența Rîului Șes cu Lăpu- 
șuicul, dind naștere Rîului 
Mare — iar de acolo, mai 
departe, mal în sus — la 
Rotunda, Bucura, pină în 
adincul legendelor — toată 
Hunedoara și toată Orăș- 
tia ! Sîntem In inima uria
șă a Daciei iul Burebista 
și Decebal — și fără să 
vrei meditezi cutremurat 
la măreția acestei țări din 
vecie și la acei uriași stră
moși care au întemeiat-o, 
și la măreția oamenilor 
care o înaltă acum, pe cul
mile celor două milenii.

în colonia Brazi, la car
tierul general al întregului 
sistem hidroenergetic Rîul 
Mare-Retezat — ajung In- 
tr-o amiază caldă, 
timp să intru liniștit 
încetul în atmosfera 
tieruldl, în atmosfera 
niei — micul oraș de ba
răci lungi, parter și etaj — 
sau parter și două etaje, 
cu balcoane și grădinițe în 
fată, cu alei asfaltate, stră
juite de straturi de flori. 
Auzisem despre aceste o- 
rășele — organizări de 
șantier, moderne — de pe 
marele sistem hidroenerge
tic Rîul Mare — iar acum 
am prilejul să le văd de 
aproape, să merg pe aleile 
lor, să locuiesc în ele. Mi
cul oraș, care ocrotește în 
el cîteva mii de suflete, nu 
are nimic luxuriant în ar
hitectura lui — este strict 
functional : garsoniere sau 
apartamente ; blocuri pen
tru nefamiliști ; centrală 
termică, instalații electrice, 
canalizare, calorifere ; sta- 
ție-releu pentru televiziu
ne, magazin universal, bru
tărie, cantină — ca orice 
restaurant din stațiunile 
balneare — cinematograf, 
școală elementară, grădi
niță și cămin pentru copii, 
dispensar medical, poștă- 
telefoane ; un atelier de 
țesut covoare persane (pen
tru femeile care vor șă se 
califice), ateliere mecanice, 
blocul tehnic-administrativ. 
Condiții de viață — pentru 
o viată civilizată, dedicată 
muncii creatoare și fami
liei.

Iată și copacul — nucul, 
sub care directorul șantie
rului, inginerul Viorel Dă- 
nilă, inginerul mecanic sef 
al șantierului. Cornel Bo- 

yghiu, și ceilalți cîțiva des-

Am 
Si pe 
șan- 

colo-

chizători de drum au des
fășurat planurile, proiecte
le din geantă și au tinut 
prima lor ședință, atunci, 
în primăvara 1975. Nu exis
ta nici un acoperiș: rîul, 
stinca, pădurea... Nu era 
nimic făcut de mina omu
lui : s-a început cu defri
șările, cu viața pe rulote, 
cu grupuri electrogene, cu 
deschideri de drumtiri. cu 
strecurarea primelor utila
je între riu și stinca mun
telui...

Trecem podul, ne oprim 
să privim Rîul Mare : nu 
este chiar un riu mare — 
dar mi se pare că nu am 
văzut un rîu mai impetuos, 
mai accelerat și mai lim
pede — în albia lui fulge
ră parcă însăși energia e- 
lectrică, răsunind din fie
care particulă angajată, 
prinsă în fantastica vite
ză. Cu cît voi urca la ce
lelalte șantiere, riul este 
și mai limpede, și mai săl-

copere pe sub bolțile sau 
în adincul acestor caverne 
din care acești oameni pre
gătesc palatul de beton, 
oțel și marmură al hidro
centralei subterane de la 
Riul Mare-Retezat. Vor fi 
instalate aici două turbine 
tip Francis, de cîte 
167,5 MW.

Inginerul Ștefan Keme
csy este șeful șantierului 
centrala subterană și 
leria fortată. A lucrat 
Lotru, 
1976 ■ 
Rîul 
sa, 
este 
torul 
copii. îmi 
numele oamenilor 
glasul cu care, probabil, ii 
strigă la fronturile de 
muncă. Sint oameni cu ve
chime la Argeș, la Lotru ; 
alții, la Sebeș, la Someș ; 
și tineri stagiari, admira
bili, care s-au atașat cu

ga
la 

din 1969 pină în 
- cind a venit aici, la 
Mare-Retezat.

Paraschiva 
ingineră la 
de betoane ;

spune

Soția
Kemecsy, 

labora- 
au doi 
patetic 
lui cu

ĂW Mare-Retezat
în constelația

v ••
energetică a țării

de Traian COȘOVEI

TEODOR MAZILU |cinematrainică ! „Altă lucrare de
osebită — la fel, cu tehno
logii in premieră, în con
dițiile acestor munți :■ ex- 
cavatia galeriei forțate. 
Am aplicat aici tehnologia 
neexperimentată în aseme
nea lucrări : O/-instalație- 
platformă-schip, pe plan 
înclinat — care ne ajută să 
predăm mai repede gale
ria fortată. Evacuarea ste
rilului din centrală și din 
galeriile anexe se face cu 
utilaje moderne. Toate lu
crările se înscriu in grafic
— în termen. Necazuri am 
avut —■■ cu muntele, cu 
geologia — încolo, neca-

-zuri nu am avut. Bucurii, 
emoții au fost ; satisfacții 
sint — am făcut o lucrare 
bună.

Sint nerăbdător să ur
căm acolo, pe serpentine, 
pe coama înaltă a munte
lui. la castelul de echilibru, 
unde a intrat în premieră 
un utilaj modern de per
forat la secțiune plină. 
Deci premieră in tehnolo
gia construcției centralei 
subterane; premieră acea 
mașină sau utilaj montat 
acolo, sus, să sape tunelul. 
Voi mai întilni asemenea 
premiere, în celelalte sec
toare ale sistemului Rîul 
Mare-Retezat. Pe toate 
șantierele construcției de 
hidrocentrale — la Bicaz, 
Argeș, Lotru, Porțile de 
Fier I și II, Sebeș. Someș, 
Olt, Tismana... s-au dat și 
asemenea premiere, cuce
riri ale noului. Și premiere 
ale geniului și ale vitejiei 
omenești. Aici însăși geo
logia frămîntată a munților 
ridică obstacole, dificultăți
— solicită soluții tehnice 
îndrăznețe, în premieră. 
Meșterul Manole nu mai 
recurge la sacrificiul devo
tatei Ana — ci la eforturi
le gindirii lui, la cuceririle 
știinfei și ale tehnicii — și 
împreună cu Ana caută și 
descoperă soluția salvatoa
re, fericită.

Părăsesc aceste 
nări, regretind 
fost mai atent 
devreme — și 
resc liniștita, 
gingașa anima”

• Bariera î SCALA — 9: 11,15;
13.30: 15,45; 18; 20,15.
• Familia Barkley de pe Broad
way : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; J5.45: 18; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Draga mea Iza : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Popeye marinarul — 9,15: 10,45; 

.12,15; 13,30; 15,30, Alarmi în nori
— 17; 18.30; 20 : DOINA.
• Casa dintre cîmpuri : CAPITOL
— 9: 11,15; 13,30; 15.45: 10; 20.15.
• Micuța Mo : FESTIVAL — 9; 
12; 15,30: 19, FAVORIT — 9; 12; 
16; 19, MODERN — 9: 12: 16; 19.
• Braconierii : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15.45: 18; 2G. POPU
LAR — 15.30: 17,30: 19,30.
• Infernul din zgîrie-nori : PA
TRIA — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Burebista : FEROVIAR — 9; 12; 
16; 19, MIORIȚA — 9: 12: 16; 19. 
FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
• Bobby Deerfield : VICTORIA
— 9.30; 12: 14.30; 17; 19.30.
• Pierdut și regăsit : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.15, 
GLORIA — 9; 11.15: 13,30; 15,4'5; 
18; 20,15, CULTURAL — 9: 11,15; 
13,30: 15.45: 18 : 20,15.
• Lumina palidă a durerii : GRI- 
VITA — 9: 12; 16; 19. EFORIE - 
9: 12; 16; 19.
• Pe aripile vintului î BUZEȘTI
— 9; 14; 18,1*5,  AURORA — 9: 14;
18.15,
• ...Am fost șaisprezece j LIRA
— 16; 18; 20, COSMOS — 15.30;
17,30: 19,30.
• Secretul nisipurilor i DACIA —
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15,
VOLGA — 9; 11,15: L3.30: 15,45;
18; 20.
• Pumni tn țArlnâ : DRUMUL 
SARTI — 15.30; 17,45 : 20.
• Dumbrava-/ minunată : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13: 15.30; 17.45 : 20, 
TOMIS — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18:
20.15.
• Zbor planat : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19.30. VJITORUL — 
15,30: 17.30; 19.30.
• Intilnire de gradul trei : PA
CEA — 15; 18.30.
• Testul pilotului Pirx î CIU
LEȘTI — 9; 11,15; 13.30: 15,30;
17,45: 20.
• Vedere de la mansardă : CO- 
TROCENT — 15; 17.15: 19,30, FLA- 
CARA — 15.30: 17,30; 19.30.
• Al treilea salt mortal : MUN
CA — 16: 18; 20.
• Vis de glorie : PROGRESUL — 
16; 18; 20.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Uniunea scriitorilor anunță 
cu profundă durere încetarea din 
viață a prozatorului și dramaturgului 
Teodor Mazilu, personalitate de sea
mă a literaturii noastre contempo
rane.

Teodor Mazilu s-a născut la 11 au
gust 1930, în București, dintr-o fa
milie muncitorească.

Intrat de la cea mai fragedă vîr- 
stă în mișcarea revoluționară a tine
retului, angajat definitiv in lupta 
condusă de partidul comuniștilor. 
Teodor Mazilu colaborează la ziarul 
„Tînărul muncitor" începînd din anii 
1945—1946, iar apoi lucrează ani de 
zile ca redactor la ziarul „Scînteia 
tineretului".

Activitatea tînărulul ziarist comu
nist Teodor Mazilu avea să marche
ze întreaga sa viată și întreaga sa 
operă literară.

începînd cu anul 1956 — debutul 
său editorial cu volumul „Insectar 
de buzunar" — Teodor Mazilu se a- 
firmă din ce în ce mai puternic, pu- 
blicînd un număr impresionant de 
volume de proză, teatru, ' poezie și 
eseu. Dintre acestea, romanele „Ba
riera". „Aceste zile șl aceste nopți".

„într-o casă străină", „O singură 
noapte eternă", piesele de teatru 
„Proștii sub clar de lună", „Somno
roasa aventură". „Acești nebuni fă
țarnici". „Mobilă și durere", volumul 
de eseuri „Cintec de alchimist", re
centul său „Pelerinaj la ruinele unei 
vechi pasiuni" se înscriu printre va
lorile durabile ale literaturii noastre. 
Vocația satirică excepțională, acuita
tea observației sociale, forța de mo
ralist definesc opera, de o preg
nantă originalitate. a lui Teodor 
Mazilu. Dispariția lui Teodor Ma
zilu în plină putere creatoare, multe 
din lucrările sale aflîndu-se în pro
ces de definitivare sau în curs de 
editare, constituie o mare și irepara
bilă pierdere pentru scrisul româ
nesc.

Duminică, între orele 12—18, țrt 
luni, 20 octombrie, începînd cu ora 9, 
cei care doresc să-i aducă un ultim 
omagiu o pot face la Ateneul tine
retului din sectorul 1, Aleea Ale
xandru.

Adunarea de doliu va avea loc In 
ziua de luni. 20 octombrie 1980. ora 
11, unde defunctul se află depus, iar 
înhumarea la cimitirul Străuleștl II, 
la ora 13.

Scriitor militant, credincios 
poporului său

demonstrat mecanismele ^șcun«« 
ale incriminaților săi, cu observație 
originală, abil nuanțată. Incisivi
tatea este mereu dublată ie aver
tisment : viața trebuie pă: de
minciună, de minore sau fa.1 ) preo
cupări, ce-ar vrea să ’Jtifice 
trindăvia, incapacitatea, lij, unui 
ideal in acord cu cerinței^., pocii. 
Teodor Mazilu nu poate fi\.fal«- 
les in afara romanului „Bariera": 
acolo este lumea copilăriei lui, 
lumea de unde a venit, cu ge
nerozitatea, tandrețea, optimismul, 
cu virtuțile unui mediu muncito
resc, pregătit să înfrunte cu bărbă
ție nu numai greutățile, ci și moar
tea. Cred că prin operă, o înfruntă 
și el. Nu-l pot despărți pe scriitor 
ae publicist. Ani la rină ne-am 
străduit cot la cot în redacția 
„Scinteii tineretului". Am scris 
anul trecut, in primul almanah al 
acestui ziar: „încercam să-i țin 
piept lui Teodor Mazilu, adesea dez
lănțuit in replică de clasă, dar și 
agasat de mărunțișurile redacțio- 

‘nale. Imaginea lui care mi s-a fixat 
pentru totdeauna în minte : cam 
puțin la înfățișare, cu părul vilvoi, 
cu paltonul pe umeri, pierdut după 
un birou masiv, corectînd artico
lele altora"... A rămas credincios 
publicisticii pină la sfirșit. Acum, 
gindind la opera sa, îmi dau seama 
ca Teodor Mazilu a fost un scriitor 
și un publicist de atitudine decla
rată, fermă, pe care niciodată, cu 
nici o pagină, nu a contrazis-o.

Nicolae TIC

Cind un om și un scriitor, mereu 
in vervă de cind il știu, de peste 
treizeci de ani, și pină in ultimele 
lui clipe, te cucerește cu replică de 
spirit, cu observații pătrunzătoare, 
favorizind un climat de bună dis
poziție, dar și de meditație — este 
greu să admiți, într-o. bună zi, că 
n-ai să-l mai vezi, să-l mai asculți, 
șt-ătunci, in luptă cu tristețea, il 
cauți în paginile, in opera sa. Teo
dor Mazilu poate fi regăsit, așa 
cum a fost, sclipitor, sarcastic, tan
dru, cu o mare sete de viață, in 
numeroasele sale cărți de proză, in 
piesele de teatru, in eseuri, poezii 
și publicistică. A scris din necesi
tate, nu concepea să trăiască fără 
să scrie, aceasta era meseria lui, 
tbcația lui, prin care se străduia să 
comunice cu lumea. Îmi amintesc 
premiera „Proștilor sub clar . de 
lună" : înainte de ridicarea cortinei 
nu putea vorbi de emoție, neștiind 
cum va fi primită piesa, nu și-ar fi 
iertat un eșec ; după ropotele de 
aplauze din final, nu mai putea 
vorbi de uimire — ceea ce voise el 
să spună pe scenă fusese înțeles, 
elogiat. A avut șansa, dar și forța 
de-a se numără printre scriitorii 
care și-au cunoscut succesul încă 
de la primele confruntări cu publi
cul. De aici, încrederea în talen
tul și rostul său de scriitor, de aici 
și obligațiile față de cititori și 
spectatori. Înainte de toate, îmi 
pare un maestru al portretului sa
tiric, din linii trase cu siguranță, 
dar și cu o satisfacție adesea ne
reținută, de om care a descoperit Și

solidari cu 
foarte buni, 
notez nume 
vechime și 

stagiari ; 
Nicolae 

mineri ; le

toată inima — 
noi, pasionați, 
entuziaști. îmi 
venerabile, cu 
nume de tineri 
Ștefan Bunescu, 
Budrincă 
nică Crețu, betonist ; Ale
xandru Baboș, dulgher ; 
Vaier Rus, mecanic ; Flo
rin Mandai, Mircea Ha- 
mat, ingineri ; Ioan Pop, 
șef de brigadă-miner de la 
Lotru; maistrul principal, 
Gavrilă Nuțaș ; Aurel Ili
escu, miner, șef de echipă...

Centrala subterană este 
o premieră — spune ingi
nerul Kemecsy. întreg sis
temul hidroenergetic Rîul 
Mare-Retezat se execută 
într-o zonă geologică difi
cilă — și nici centrala sub
terană, nici galeria forța
tă nu aveau cum să oco
lească aceste dificultăți 
geologice. Au fost — deci 
au fost și au trecut I — 
greutăți, momente dure, 
emoții. Aici, dificultățile 
geologice au dat mereu 
probleme noi. probleme 
grele, generate de roca 
slabă, zona faliată — sur
prizele Retez.atului : din 
roca foarte dură dai în 
roca foarte slabă, șubredă 
— caolin, argilă, grohoti-. 

mașinilor și transportul e- . șuri, pinze de apă 
chipamentelor. Tunelul este 
la fel cu tunelul de Ta cen
trala subterană Lotru : s-a 
umblat și se va mai umbla 
mult pe el cu basculantele 
grele.

Descoperim în acest uni
vers subteran, neliniștitor,' 
oamenii, minerii. în haine
le lor de culoarea munte- 
luj, de culoarea cavernei, 
muncind ; abia îi zărim 
sau îi presimțim după 
nimbul de lumină strîns în 
jurul trupului lor, în jurul _ 
fetei și mîlnilor lor ; pe ' 
cei mai multi îi auzim 
doar strigînd îndemnuri, 
semnale scurte și în zadar 
încearcă privirea să-l des

batic, iar uneori este nă- 
praznic — îmi explică to
varășul Moraru — instruc
torul județean al sistemu
lui, însoțitorul meu.

Mergem pe șoseaua as
faltată, pe malul rîului, pe 
sub pădurea de un verde 
strălucitor*  — ajungem la 
tunelul de acces în centra
la subterană. Maistrul de- 
schimb pe care îl găsim 
este dispus să ne însoțeas
că, ne dă căștile de pro
tecție reglementare și rie-a 
și sorbit în ea uriașa des
chidere a tunelului, 
este nevoie de mașină ; tu
nelul are vreo opt sute de 
metri, este betonat, este 
finisat, nu curge apă, nu 
este noroi, șirul de lumini 
ne călăuzește. Mergem pe 
jos, mă opresc din cînd în 
cînd să privesc tunelul, să 
admir opera — să mwlitez, 
o clipă, la uriașele 
turi ale oamenilor, 
cînd în fața noastră apar 
ochii tulburi, uriași, lumi
nați de lămpi, ai altor tu
neluri. Și — caverna — 
centrala subterană ! De 
fapt două caverne separa
te, fiecare cu o destinație 
tehnologică proprie, legate 
între ele prin acest tunel 
de acces pentru circulația

Nu

efor- 
Pină

care, 
toate, dau necazuri, sur
pări de galerii, inundații. 
Și să lupți să prinzi bolța 
în marea cavernă a centra
lei .' Premiera a fost — în 
această zonă dificilă. — so
luția ingenioasă a susține
rii cavernei — 41 metri 
înălțime, într-un munte 
care cade peste tine ! An- 
coraje din teavă de 10—15 
metri lungime, bătute în 
pereți si in boltă — și care 
au permis injectarea cu ci
ment, consolidarea munte
lui ; pe suprafețele caver
nei cucerite am 
soritz-beton peste 
din otel-beton : 
cavernă mare.

aplicat 
plasă 

a ieșit o 
frumoasă.

însem- 
că nu am 

— și mai 
să urmă- 
discreta și 

gingașa anirăatie de seară, 
ritualul de seară al colo
niei, peste care se ridică
— și el potolit și cu discre
ție — zumzetul copiilor 
care își continuă joaca 
lor de fluturi colorați, pe 
aleile curate, Ia lumina 
lămpilor electrice. încolo
— nici o indiscreție, nici 
o stridență, nici o agre
siune la liniștea și la 
tihna celor ,din jur; nici 
un _ strigăt, nici un 
tor de automobil, 
un televizor sau tranzistor 
urlînd. Un emoționant res
pect între oameni. în rela
țiile dintre oameni — ma
rea solidaritate, marele 
respect dintre oamenii an
gajați în același efort, tră- 
indu-și cu demnitate 
lași destin luminos, 
mi-a vorbit 
Mare, despre 
desore izolare 1 7 Aici, la 
Rîul Mare — se consoli
dează munții pe dinăuntru, 
în adine ; se vor naște e- 
nergia, lumina; și se for
mează o solidaritate uma
nă. un respect uman, o 
frumoasă și omenească 
viață urbană. Aici ar tre
bui să se,instituie un fond 
nou : un premiu pentru ur
banitate, pentru umanitate.

Micul oraș al constructo
rilor adoarme... Simt cum 
din depărtare, de sus. nes- 
te păduri, vine ca o îmbră
țișare vintul aspru, vintul 
rece. întăritor, dinspre Re
tezat...

mo- 
nici

ace-
Cine 

aici./ la Rîul 
singurătate!

*

Pe ecrane; „LA BI R IN TU L“

România-film prezintă „LABIRINTUL", o producție a Casei de filme trei. Scenariul : Mihai Creangă, Ion 
Pavelescu, Șerban Creangă; decoruri: Nicolae Edulescu; costume: Gabriela Ricșan; muzica: Răzvan Cernat; 
imaginea: Florin Paraschiv; regia: Șerban Creangă. Rolurile sînt interpretate de: Virgil Andriescu, George Șo- 
frag, Tudor Gheorghe, Luminița Gheorghiu, Carmen Galin, Gelu Nițu, Gabriel lencec, Nicolae Iliescu, Ovidiu 
Schumacher, Dana Dogaru, Gelu Colceag, Florin 2amfirescu, Ștefan Sileanu.

Filmul a fost realizat în studiourile centrului de producție cinematografică „București".

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Un fluture pe lampă — 10: Ale
xandru Lăpușneanu — 15: Exame
nul — 19,30, (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — 19.30; Aștep- 
lîndu-1 pe Godot — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijor : Gil
bert Varga. Solist : Tibor Varga 
(Elveția) — 19,30.
• A.R.I.A, (la Palatul sporturilor 
și culturii): Concert de muzică rock 
susținut de formația „PUHDISM 
(R.D. Germană) — 18.
6 Opera Română : Motanul în
călțat •— 11; Frumoasa din pădurea 
adormită — 19.
• Teatrul de operetă : Miss He- 
lyett — 10,30: Leonard — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landr&“ (sala Schitu Măgureanu)«: 
Anchetă asupra unui tinăr care liu 
a făcut nimic —• 10,30: Mobilă și 
durere — 19.30: (sala Grădina Icoa
nei) : Infidelitate conjugală — 
10,30: Cum se numeau cei patru 
Bealjes ? — 19,30,
• Teatrul Mic : Cititorul de con-» 
tor — 10,30; Efectpl razelor gamma 
asupra anefhonclnr — 19,30.
^ Teatrul (Foarte Mic : Premiera 
>— li; Un pahar eu sifon — 19:89.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 10,30: Don Juan — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 10: Idioata
— 19.30; (sala Studio) : Cinci ro
mane de amor — 10.30; Sentimen
te și naftalină — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Povestea unei iubiri •— 10; 
Ordinatorul — 15; Cum s-a făcut 
de-a rămas Catinca fată bătrînă
— 19,30; (sala Giulești) : O noapte 
furtunoasă — 10.
• Circul București : Circul urșilor 
polari — 10; 16: 19,30.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : Marcel Chimoagă, 
grafică și sculptură: Balogh Peter, 
sculptură : Expoziția afișului po
lonez contemporan ; Muzeul co
lecțiilor de artă : Expoziția de 
artă decorativă și aplicată din 
U.R.S.S. ; sala Arghezi : Expozi
ția de carte din Republica Popu
lară Democrată Coreeană ; sălile 
Muzeului satului și de artă popu
lară : Expoziția de arhitectură ru
rală din Elveția.
e Galeriile .Căminul artei (par
ter).: Iosif Cova, pictură: (etaj): 
Pictură contemporana din R. P. 
Ungară.
• Galeria Simeza : Maria VAgîi, 
artă decorativă.
• Galeriile Orizont : Ion Truică, 
grafică : (atelier 35) ; Expoziție de 
desen — Bandalac, Graur, Mihăl- 
țeanu, Paraschiv.
• Galeria Galateea : Sabin Ștefă- 
nuță, grafică
• Galeria Eforie : Ileana Bratu, 
grafică.
• Galeria Cenaclul ,,Hanul cu 
tei“ : Expoziție de gravură.

Mesajul umanist al operei
Mai presus de toate, despre per

sonalitatea unui creator ne vorbește 
opera lui. Dramaturg, romancier, 
pamfletar, eseist și poet. Teodor 
Mazilu este una dintre prezen
țele cu cea mai susținută con
tinuitate in creația artistică româ
nească din ultimii 30 de ani, 
autor căruia nici un gen literar nu 
i-a rămas străin, excelînd cu deo
sebire in satiră. Plecarea lui din 
viață, la numai două luni după ce 
împlinise 50 de ani, face ca o operă 
situată încă de la începuturile ei in 
prima linie a actualității să-și ca
pete acea pecete a definitivului, so- 
licitind dreptul la includerea — prin 
tot ce a însumat mai bun, 'niai 
trainic, mai original și mai peren 
T- in tezaurul nemuritor al lite
relor românești.

„Bariera", romanul care l-a con
sacrat, publicat in 1955 șl revizuit 
de autor in 1962 și 1970, conținea in 
insăși esența lui izvorul definito
riu al creației lui Teodor Mazilu, 
dezvăluindu-ne opțiunile lui intime 
față de lumea in mijlocul căreia a 
crescut și s-a format ca om, acea 
periferie bucureșteană adine im
pregnată de viața socială a epocii 
interbelice, de lupta comuniștilor 
din ilegalitate, de mediul caracte
rizat printr-o galerie de personaje 
memorabile, dintre care s-a impus 
eroul principal Nea Vițu, om de o 
cuceritoare bonomie și de o excep
țională forță de pătrundere mora
lizatoare in înțelegerea vremurilor 
și a devenirii unei clase ce urca 
tumultuos, patetic și inexorabil in 
avanscena Istoriei. Aceasta este 
lumea care l-a formali și ale cărei 
idealuri le-a slujit permanent prin 
scrisul său militant, de artist an
gajat, comunist.

Cel ce debutase ca ziarist, la 16

ani, in paginile ziarului „Tinere
țea", iar ca eseist, poet și scriitor, 
in 1947, in „Revista literară", a con
tinuat să scrie zi de zi, într-un mod 
pilduitor, optind cu precădere pen
tru unul dintre cele piai dificile 
genuri literare : satira. Prin piesele 
sale de teatru, ca și prin volumele 
de proze satirice. Teodor Mazilu s-a 
vrut un succesor și un continuator 
al tradiției caragialeene în drama
turgia și proza noastră.

Teodor Mazilu a știut să mînuiaș- 
că cu o rar egalați măiestrie spada 
ironiei fine, rămînîndu-ne astăzi ca 
unul dintre cei mai îndrăgiți autori 
ai cititorilor și ai spectatorilor de 
teatru.

In clipa definitivării atit de pre
mature a unei opere prin însuși 
actul dispariției autorului ei din 
viață, evaluarea acesteia devine 
măsura perenității, certificatul ire
vocabilei consacrări, oferindu-ne 
diept mîngiiere a durerii pe care 
o încercăm, acum, sentimentul ste
nic al certitudinii intrării prin tot 
ce are sublim această operă în 
panteonul literelor române""^, 
siiris grav, o privire rrOer,' Mlă, 
verva unui om de irez,"“’ Jfaec 
s-au stins. Dar și su*  fcisi-
vitatea și candoareg ^ce spu
nea : „Zlmbetul este „ămuritor !“ 
ne rămin să însoțească amintirea 
omului chinuit mereu de întreba
rea : „Ce lăsăm in urma noastră 
intărindu-ne convingerea că prin 
opera scrisă, prin exemplara sa ți
nută literară, prin rolul jucat in 
dezvoltarea literaturii noastre con
temporane, Teodor Mazilu și-a dat 
întreaga măsură a talentului său, 
indeplinindu-șt cu ardoare și devo
tament misiunea.

Ioan GRIGORESCU

%

• Galeria de artă a municipiului 
București : Ion Murariu, pictură.

Cine a lipsit 
de la proces ?

___ —___ — —----- ------ .
în primăvara lui 1977, Maria TaUc ter

mina școala profesională și începea să lu
creze la ..Electromagnetica". In București. 
Citeva luni mai tîrziu, prin decembrie, pă
răsea întreprinderea, pentru ca La 27 ia
nuarie ’78 — prin sentința nr. 86 a Judecă
toriei din Constanța — să fie condamnată 
pentru furt : 1 an și 6 luni. Rămăsese fără 
nici un ban și furase niște lucruri de la 
una din gazdele sale de ocazie.

Un accident ? Tot ce se poate. în orice 
caz, instanța dispune executarea pedepsei pe 
un șantier — nr. 2 construcții din Giurgiu, 
într-un colectiv de oameni aj muncii. Se 
va reinnoda firul firesc al destinului ori
cărui tinăr 7 Noii săi colegi de muncă vor 
ști să facă mai mult decît făcuseră părinții, 
învățătoarea din sat. profesorii de la profe
sională sau colectivul de la „Electromagne
tica" 7 Așa ar fi fost de așteptat. Așa ar 
fi trebuit să fie — dacă s-ar fi manifestat 
grijă și nu dezinteres, dacă problema re
educării tinerei ar fi fost privită cu înțe
legere și răspundere. S-a întimplat însă cu 
totul altfel.

...12 martie 1978. Stațiunea Eforie Nord, 
hotel Bradul. La recepție, cine credeți 2 
Maria Tauc. Recepționeră 7 Nu chiar. Dar 
în orice caz — peste noapte — prietenă Ia 
cataramă cu toți recepționerii. Cărora le dă

o mină de ajutor : cit să lase turiștilor im
presia că este de-it rasei. Și reușește. .Atit 
de bine, incit o săptâminâ mai tirziu. oaspe
ților de la camera 301 niei prin gind nu 
le-a trecut să o refuze cind le-a cerut 
1 159 lei :

— Ne-au venit niște turiști străini azi- 
noapte și vor să schimbe niște bani. E o 
chestiune de citeva ore. Pină se întoarcă co
lega mea de la bancă.

Naivii au crezut că fac „gazdelor" un ser
viciu. De fapt, ii rezolvaseră Măriei Tauc 
— pentru moment — problemele financiare. 
Probleme pc care, de aici înainte, avea să 
și le „rezolve" singură într-un lung pe
riplu prin țară : din stațiune in stațiune, 
din hotel in Ițptel, din cameră in cameră. 
Fură ce-i pică in mină de la colegele de 
cameră. Dispare cu lucrurile de care, ama
bilă, se ofe.ră să aibă grijă. Fuge fără să 
plătească hotelul.

în vara lui 1979 este în cele din urmă 
arestată. Comisese 25 de infracțiuni. De 
astă dată, sentința Judecătoriei sectorului 2 
din Capitală a fost aspră, dar meritată : 
4 ani închisoare.

Un singur lucru s-ar putea reproșa 
Instanței de judecată : că nu a invitat la 
această „lecție" — care a fost procesul in 
cauză — și pe cei răspunzători moral de 
eșecul acestei fete de 20 de ani. Colegi de 
școală, maiștri, cadre didactice, colegi de 
muncă. Mai cu seamă colegii de muncă. De 
la Șantierul nr. 2 de construcții din Giurgiu 
în special. Pentru că lor le fusese încrediny 
țat acest destin, atunci cînd greșelile erau

numai greșeli. Corectabile din mers, pe dru
mul‘sigur și drept al muncii și demnității.

O poveste... 
îndrăcită

Cind primii pași ai omului pe Lună au 
devenit imagini de fototecă, pățaniile cu 
ghicitoare in cărți, vrăjitoare și draci alun
gați din casă cu porumbei sînt mai degrabă 
revoltătoare decit amuzante.

..IPrin vară, Nicolae Șutei de Ia între
prinderea de morarit. panificație și produse 
făinoase „Berceni" incepuse să se plingâ 
colegilor că s-a îmbolnăvit.

— Eu ca eu, dar nevastâ-mea... Și tea
mă-mi este că doctorii n-or să ne ghicească 
boala.

— Nu pune carul inaintea boilor ca să. ai 
pe urmă de ce te mira că nu merge. Du-te 
mai intîi la doctor și vorbim pe urmă — 
i-au zis oamenii.
• Șutei nu i-a ascultat. în schimb, s-a lăsat 
dus de „Zoițica" la o vrăjitoare : „îți ia 
durerile cu ming."

Și de luat, i-a luat, Ilinca Stan — că ea 
era vrăjitoarea. Dar nu durerile. Banii.

— Pune 25 de lei âici pe masă că altfel 
cărțile rămin mute.

Șutei a pus. A salvat cărțile de muțenie 
ca să afle că... Dar mai bine s-o lăsăm pe 
ghicitoare să zică :•

— Aoleu maică, dar a dat nenorocire

mare peste matale. Uite. îl vezi p’ăsta 
d'aicișa ? E dracu. Dracu gol, in casa ma
tale. lingă femeia matale, la așternut, pe 
drum de seară. Nu spun io. Cărțile spune.

— Și ce să fac atunci 7
— Ce să faci I Dai cinci mii și te scap 

de ghenion. Atîta e vama pentru diavoL
A doua zi Șutei — isteț bărbat, nu-i 

așa ? — se face luntre și punte, face rost 
de 3 000 și-i duce vrăjitoarei „vama" cerută 
— obținuse puțină păsuire de la dracu pen
tru restul de bani. O sâptâmînă mai tirziu, 
deplasarea are loc in sens invers. Izgonirea 
necuratului nu se putea face decit de pe 
un teren cunoscut. Și, la fata locului, Ilinca 
Stan vede că are de unde, ața că îl mai 
ușurează pe Șutei de 3 000 de lei. de o 'ro
chie (,.— Asta este pentru drumul draci
lor"), de un ceas și o verighetă. (In prețul 
ăsta îi recomandă însă și un leac pentru 
ulcer și sistemul nervos : țuică cu apă și 
plante). După care, peste alte citțva zile 
are loc ceremonia izgonirii dracului cu... 
porumbelul. Porumbel cumpărat bineînțeles 
tot de Șutei.

Noroc cu „leacul" vrăjitoarei care l-a 
ajutat să-i vină omului mai repede mintea 
la cap : după citeva zile de Lură l-a apucat 
o durere de stomac atit de... îndrăcită, 
incit a tras ^concluzia că ceva nu-i in re
gulă cu diavolul — respectiv că dracii nu 
funcționează bine și că deci ar fi drept 
să-și recupereze, imediat, banii și „recu
zita".

Alții ca el au așteptat mai mult. Și n-au 
mai avut ce recupera. Așa că așteaptă și 
acum. Pină ?i-o ispăși „vrăjitoarea" pe
deapsa și o avea cu ce să plătească.

Din caietul 
grefierului

„Ulterior, învinuitul și-a dat scama că nu 
a demontat roata celui pe care voia să se 
răzbune, ci roata reclamantului".

(Din dosarul nr. 2 510/80, Judecă
toria din Tg. Murșș). •

„Singurele manifestări de afecțiune ale 
piritului de-a lungul acestor ani de căsnicie 
au fost doar scenele de gelozie nemotivate 
și neintemeiate...".

(Din dosarul 4 520/79, Judecători*  
sectorului 5 din Capitală).

‘....pe data de 10. XI. 1979, tov. A.A. s-a
luat de mine nezteindu-mi nimic, spunînd 
că a tăiat fiica ei lumina, că am rîs eu de 
ea si am zis că face speculă și i-am spus 
că de ce nu a tăiat in ziua aceea și a tăiat 
in altă zi, cind sora ei Gh. C. s-a certat cu 
mama mea, a vrut să arunce apă pe ea. In 
timpul ăsta s-a certat cu tov. T E. care a 
lovit-o cu oala in cap, care in momentul de 
față ari internare in spital, ne-a întrebat 
de ce s-a bătut fi ne-a tăiat lumina. Asta 
a fost motivul".

(Din dosarul 338/80, Judecători*  
sectorului 4 din Capitală).

Florin CIOBANESCU
J

r
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A apârut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Convocarea-bilanț 
a activului și cadrelor de bază 

ale armatei
10 octombrie 1980

Editura Politică

Tîrgul internațional București 
și-a închis porțile

Sosirea în Capitală a unei delegații 
parlamentare din Danemarca

La Invitația Marii Adunări Națio
nale, sîmbătă a sosit in Capitală de
legația Folketingului din Danemarca, 
condusă de K. B. Andersen, pre
ședintele parlamentului, fost ministru 
de externe al Danemarcei.

Din delegație fac parte Knud En- 
gaard, prim-vlcepreședinte al parla
mentului, Ebba Strange, vicepre
ședinte al parlamentului, Keld An
dersen și Ole Vig Jensen, deputați, 
Helge Hjoi-dal, secretar general al 
parlamentului.

Pe aeroportul Otopeni, parlamenta
rii danezi au fost salutați de tovară
șii Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Emilia Sonea și 
Virgil Teodorescu, vicepreședinți al 
M.A.N., Stan Soare, președintele Co
misiei pentru învățămînt, știință și 
cultură, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, Mihai 
Drăgănescu, membru al Comisiei pen
tru industrie și activitatea economico- 
financiară, de alte persoane oficiale.

Au fost >de față Axel Serup, am- 
basadoruj Danemarcei la București, 
și membr ai ambasadei.

★
în ac își zi. președintele Marii 

Adună Naționale și al ti deputation 
M.A.N. au avut o întrevedere cu de
legația 5'olketingului din Danemarca.

Cu acest prilej, s-a exprimat deo
sebita satisfacție pentru apropiata 
vizită în Danemarca a președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, șl a tova

Adunări cetățenești pentru desemnarea candidaților 
Frontului Democrației și Unității Socialiste in vederea 

alegerii a doi deputați in Marea Adunare Națională
Sîmbătă, 18 octombrie a.c., s-au 

desfășurat adunările cetățenești pen
tru depunerea candidaturilor în ve
derea alegerilor parțiale, care vor 
avea loc la 9 noiembrie 1980. în 
circumscripțiile electorale pentru 
Marea Adunare Națională nr. 1 Baia 
Mare-Nord, județul Maramureș, și nr. 
5 Drăcșenei, județul Teleorman. La 
adunări au participat reprezentanți 
ai oamenilor muncii din toate loca
litățile și cartierele care compun 
cele două circumscripții electorale.

Au fost propuși candidați ai Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste tovarășul Dezideriu Szilagyi, re-

încheierea unor cursuri 
la Academia „Ștefan Gheorghiu"

Ieri a avut loc festivitatea de ln- 
minare a diplomelor de absolvire a 
cursurilor Institutului central de pre
gătire a cadrelor de conducere din 
economie și administrația de stat din 
cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

în lucrările prezentate cu ocazia 
examenului de absolvire, cei 163 de 
absolvenți ai seriei a VIII-a, cadre 
de conducere din economie și admi
nistrația de stat, au abordat proble
me actuale ale activității unităților 
socialiste vizînd perfecționarea acti
vității de organizare și conducere, 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, aplicarea în condiții opti
me a noului mecanism economico- 
flnanciar, realizarea unei eficiența 
înalte.

La susținerea proiectelor de*absol-  
vlre au participat cadre de condu
cere din ministere și alte organe 
c din institute de cercetare și ,

• SUPERURBANIZA- 
RE. în 1950, pe planeta noastră 
existau doar șase orașe cu popu
lație de peste 5 milioane de lo
cuitori, în care trăiau 44 milioa
ne de persoane. în 1980, numă
rul orașelor din această categorie 
a ajuns la 26 (totalul populației 
lor — 252 milioane). în anul 2000 
vor exista 60 de superorașe, cu 
650 milioane de locuitori. Aceste 
cifre au fost comunicate la re
centa conferință a O.N.U. de la 
Roma consacrată problemelor 
populației și viitorului orașelor. 
Participantii la conferință au 
avertizat că o asemenea concen
trare urbană va crea greutăți 
uriașe in ce privește transportul, 
locuințele, starea sanitară și 
apărarea mediului Înconjurător.

pio din întreprinderi și cfli-
trah triale.

înv mosferă sărbătorească, de
caldă lețire. absolvenții și ca
drele aaPțipe au adresat o tele
gramă varâșului Nicolae Ceaușescu,

t V
duminica, îs octombrie

PROGRAMUL 1
8,30 Tot înainte !
#,03 Film serial pentru copii : „Pistru

iatul"
9,49 Omul și sănătatea

10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
15.30 Telesport
17.20 Ecranizări — Sadoveanu ; „Nea

mul Soimărețtilor"
18.40 Micul ecran pentru cel mici
19.00 Telejurnal
19.15 Antena ..Ctntării României"
10,25 Film artistic : „Drango”. Premie

ră pe țară. Producție a studiourilor 
americane

12,00 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11.00 Teleșcoală
12.00 Varietăți muzicale
12.20 Documentar artistic
13,00 Antologia artei românești
13.40 Reportaj „T“
14.00 Cîntece și dansuri populare
14.30 Desene animate
14,55 Intermezzo coregrafic 

rășei Elena Ceaușescu, vizită care va 
contribui la ridicarea pe noi trepte 
de dezvoltare și diversificare a bu
nelor relații de prietenie și colabo
rare statornicite între România și 
Danemarca.

în continuare» a avut Ioc un larg 
schimb de informații referitoare la 
activitatea parlamentelor din cele 
două țări, în acest context subllniin- 
du-se rolul și contribuția importantă 
pe care o pot aduce parlamentele și 
parlamentarii la extinderea și apro
fundarea raporturilor româno-dane- 
ze, pe multiple planuri, în interesul 
ambelor țări și popoare, al colaboră
rii și înțelegerii internaționale.

★
în după-amiaza aceleiași zile, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
oferit, în onoarea parlamentarilor 
danezi, un dineu.

în timpul diheulul s-a toastat 
în sănătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a Maiestății Sale 
Regina Margareta a Il-a a Dane
marcei, pentru prietenia dintre cele 
două țări și popoare, pentru pace și 
înțelegere în întreaga lume.

★
Delegația parlamentară daneză a 

depus, in aceeași zi, o^coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

(Agerpres)

dactor-șef al ziarului „Elore", în cir
cumscripția electorală nr. 1 Baia 
Mare-Nord. județul Maramureș, și 
tovarășul Ion Lăncrănjan. scriitor, 
membru al Uniunii scriitorilor, în 
circumscripția electorală nr. 5 
Drăcșenei, județul Teleorman.

Participanții la adunări au susținut 
candidaturile propuse și s-au angajat 
ca, împreună cu toți locuitorii din 
circumscripții, să participe activ la 
realizarea obiectivelor pentru dezvol
tarea economjco-socială a localități
lor din circumscripțiile respective, la 
continua înflorire a patriei.

secretar general al Partidului Comu
nist Român, în care se spune :

Absolvim aceste cursuri sub sem
nul intensei și efervescentei activi
tăți politice și economice, generată 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, moment istoric de o deo
sebită însemnătate și profunde sem
nificații pentru dezvoltarea întregii 
vieți social-politice a țării.

Alături de toți comuniștii, de în
tregul popor ni exprimăm hotărîrea 
de â traduce în viață orientările șl 
sarcinile date de dumneavoastră cu 
prilejul lucrărilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., angajîndu-ne să ac
ționăm neobosit pentru înfăptuirea 
lor întocmai.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu avem țel 
mai presus decît acela de a urma 
Înaltul dumneavoastră exemplu, de 
a ne dărui întreaga energie și capa
citate îndeplinirii sarcinilor ce ne 
stau în față, de a acționa neobosit, 
neprecupețind nimic, ca adevărați 
revoluționari, pentru înfăptuirea 
exemplară a politicii partidului 
nostru. •

15.10 Teatru TV : „Arborele genealogie" 
lî.oo Serată muzicală TV : ,,Romeo, Ju-

lleta și arta sunetelor"
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Serată muzicală TV
21.15 Din cartea naturii : „Dincolo de 

negură"
21.40 Din muzica șl dansurile popoare

lor
22,05 Telejurnal • Sport

LUNI, 20 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

10,00 Emisiune în limba maghiară
10.50 1001 de -seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.40 Film serial de știință : Puternicul 

„Micro"
20.10 Cadran mondial
20.35 Roman foileton : ..Plinea neagră"
21.45 Melodii românești de ieri și de azi
22.10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Pagini de muzică de cameră
10.40 Cenacluri ale tineretului
17.10 Interprețl ai cintecului popular
17.35 De pretutindeni /
18,00 Formații românești de jaz
18.50 1001 de seri
19.0(5 Telejurnal
19.20 Mozaic (selecțiunlț
20.45 Premiere muzicale TV
21.50 Un fapt văzut de aproape
22.10 Telejurnal

Timp de zece zile — între 9 sl 
18 octombrie — in complexul expo-, 
zițional din Piața Scînteii s-a des
fășurat a șasea ediție a Tîrgtilui in
ternațional București, manifestare 
economică de prestigiu, la care au 
participat peste 1 000 de firme din 
26 de țâri. Actuala ediție, ONO
RATA LA INAUGURARE DE 
PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, s-a inscris 
ca o puternică manifestare a voin
ței României socialiste de a ext-inde 
relațiile comerciale și de cooperare 
economică cu toate statele, de a-și 
spori contribuția la cauza păcii și 

' înțelegerii între popoare.
Acum, la închiderea Tîrgului in

ternațional București, se poate 
aprecia că această nouă ediție a re
prezentat un succes care plasează 
T.I.B. intre manifestările expozițio- 
nale de mare interes pentru comer
țul mondial. Desfășurată sub deviza 
„COMERȚ-COOPERARE-DEZVOL- 
TARE”, ediția din acest an a tirgu- 
lul a oferit o imagine elocventă a 
potențialului creator al economiei 
naționale, a forței și dinamis
mului industriei (românești — an
gajată ferm pe calea progresu
lui tehnic contemporan, a mo
dernizării și competitivității *— 
relevînd totodată voința fermă 
a țării noastre de a participa 
tot mai activ la diviziunea interna
țională a muncii, la circuitul mon
dial de valori materiale, de a ex
tinde cooperarea economică cu 
toate țările lumii.

Specializat într-un domeniu da 
larg interes — construcția de mașini 
— care deține o pondere deosebită 
în schimburile internaționale, 
T.I.B. a reunit in Capitală peste 800 
de firme din 25 de țări, care au 
expus alături de întreprinderile 
românești, țara gazdă fiind și prin
cipalul expozant. Reunind produse 
românești și străine de ridicat 
nivel tehnic și într-o gamă diver
sificată, tîrgul a atras o mare aflu
ență de vizitatori,-specialiști, oa
meni de afaceri de peste hotare.

Care sint rezultatele cu care s-a 
soldat T.I.B. *80  ? La această între
bare ne-a răspuns directorul comer
cial al tîrgului, tovarășul loan Mu- 
reșan :

„Caracteristica dominantă a ac
tualei ediții a Tîrgului internațional 
București a constituit-o intensa ac
tivitate de negocieri și perfectarea 
de tranzacții comerciale reciproc 
avantajoase. Aprecierea preliminară 
arată că valoarea contractelor sem
nate de partea română este deose
bit de însemnată, ponderea prin
cipală fiind deținută de cele privind 
exportul de mașini, utilaje și insta
lații, ceea ce se înscrie intre obiec
tivele majore ale activității de co
merț exterior subliniate in recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. Astfel, 
între contractele încheiate de în
treprinderile românești de comerț

Cronica zilei
In perioada 16—18 octombrie, o de

legație a Comitetului pentru industrie 
a Adunării Naționale a Republicii Fe
derale Nigeria, alcătuită din deputății 
Joseph Adekola Abiona și Mohammed 
Janna Juggal, a făcut o vizită de do
cumentare în tara noastră. Oaspeții 
au fost primiți de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. Cu acest prilej a fost ex
primată dorința comună de promo
vare a legăturilor româno-nigeriene 
pe plan parlamentar, de a contribui 
și pe această cale la dezvoltarea ge
nerală a relațiilor de prietenie și o tot

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri, în meciul de rugbi de la Dublin
ROMÂNIA -

DUBLIN 18 (Agerpres). — Echipa 
de rugbi a României și-a încheiat 
simbătă turneul său irlandez jucind 
la Dublin pe stadionul „Lansdowne 
Road" în fața a 30 000 de spectatori 
cu puternica reprezentativă a Irlan
dei. Meciul, care a fost de o excelen
tă factură tehnică, s-a terminat la 
egalitate 13—13, după ce gazdele au 
condus cu 7—3 la pauză, rezultatul 
fiind apreciat de comentatorii de 
specialitate ca o veritabilă reușită a 
rugbiului românesc. Dealtfel, în 
cele 5 întilniri susținute în acest 
turneu, echipa României a obținut 3 
victorii : 28—8 cu selecționata Con
nacht. 32—9 cu o combinată a Co
mitatului Munster. 15—13 cu selec
ționata Ulster, a pierdut o partidă. 
10—24, în fața selecționatei Leinster 
și un rezultat de egalitate cu însăși 
reprezentativa Irlandei din care nu 
au lipsit simbătă celebrii internațio
nali Tony Ward, Irwin. O’Brien, 
Quinn, Campbell și Kennedy.

Etapa a Xl-a a diviziei A la Fotbal
La Timișoara, în meci contînd pen

tru etapa a 11-a a campionatului di
viziei A la fotbal, echipa locală Po
litehnica a învins cu scorul de 3—1 
(1—1) formația F.C. Baia Mare. Golu
rile gazdelor au fost marcate de 
Anghel (min. 23 și min. 65) și Palea 
(min. 84), iar punctul oaspeților a 
fost înscris de Țerheș (min. 26).

După cum se știe, echipa Politeh
nica Timișoara va susține miercuri la 
Londra primul meci cu formația 
engleză West Ham United din cadrul 
turului II al „Cupei Cupelor".

★
Celelalte opt partide ale etapei se 

vor desfășura astăzi, după următorul 
program : „Progresul Vulcan — Uni

exterior menționăm pe cele privind 
exportul de produse siderurgice în 
S.U.A., Liban, Iran și U.R.S.S., 
troleibuze în Columbia, utilaje agri
cole în U.R.S.S., tractoare in Ca
nada, Spania și Egipt, autocamioane 
în Iugoslavia, aparataj de înaltă 
tensiune în U.R.S.S., rulmenți în 
Polonia, autobasculante în Bulgaria, 
instalații de automatizare în Irak, 
mașini-unelte în S.U.A., Canada și 
Italia, autoturisme de teren și oraș 
in Austria și Italia, instalații com
plexe în Pakistan, tehnică de calcul 
în Austria, motoare electrice în 
R.D. Germană, mobilă în Olanda și 
Franța, nave maritime în U.R.S.S., 
utilaj petrolier in Canada, apara
tură de măsură și control în Polo
nia, osii montate in India. Intre 
contractele de import semnate în 
cadrul tîrgului amintim pe cele 
privind livrările către România de 
cocs din Japonia, minereu de fier 
din India, produse siderurgice din 
U.R.S.S. și R.F. Germania, utilaje 
de construcții din R.D. Germană și 
Polonia, aparatură de măsură și 
control din Franța, combine pentru 
furaje și cartofi din R. D. Germană 
ș.a.“.

Contractele de export-import 
perfectate nu reprezintă decît o la
tură a bilanțului pozitiv al ediției 
din acest an a Tîrgului internațio
nal. Concomitent cu activitatea ex
clusiv comercială, tîrgul a consti
tuit cadrul unui fructuos schimb de 
idei și experiență pentru mii de’ 
specialiști din țară și de peste ho
tare ; el a prilejuit o interesantă 
trecere în revistă a celor mai noi 
realizări tehnico-știintifice din do
meniul industriei construcțiilor da 
mașini.

Deceniul care s-a Împlinit de la 
organizarea primei ediții a T.I.B. îi 
conferă acum statutul unei mani
festări economice de tradiție. în
scrisă statornic în calendarul tîrgu- 
rilor internaționale. Trecerea în al 
doilea deceniu de existență a Tirgu- 
lui internațional București va fi 
marcată de organizarea anuală a 
acestei manifestări, astfel că in luna 
octombrie 1981 complexul expozi- 
țional va găzdui o nouă ediție a" 
tîrgului. După cum am fost in
formați, T.I.B. '81 își va lărgi pro
filul, devenind un tîrg general, în 
care se vor prezenta produse din 
toate ramurile industriei — de la 
construcțiile de mașini și chimie 
Ia industria ușoară și alimentară. 
Această lărgire a profilului a de
terminat pe mulți expozanți să facă 
încă de pe acum opțiuni pentru 
participarea la viitoarea ediție a 
tîrgului. Organizatorii au în vedere, 
de asemenea, îmbunătățirea condi
țiilor de expunere, lărgirea gamei 
de servicii oferite participantilor, 
mai buna folosire a spatiilor din 
complexul expozitional.

Dan CONSTANTIN

mai largă colaborare dintre popoare
le celor două țări. De asemenea, de
legația a avut o Întrevedere cu tova
rășul Ion To tu, secretar al Comisiei 
pentru industrie și activitate econo- 
mico-financiară a M.A.N., la care au 
participat deputății Marin Ivașcu și 
Carol Dina. Oaspeții au mai fost 
primiți de tovarășul Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, și au vizitat între
prinderea bucureșteană „23 August", 
TIB ’80 și noi cartiere de locuințe.

(Agerpres)

IRLANDA 13-13
Conduși cu 13—3 la un moment 

dat. rugbiștii români au avut o pu
ternică revenire în finalul partidei, 
cind Paraschiv a reușit un specta
culos „eseu”, iar Ion Constantin a 
transformat două lovituri de pe
deapsă, după ce tot el in prima re
priză mai înscrisese una. Echipa 
română era pe punctul de a părăsi 
învingătoare terenul dacă un drop 
executat de Constantin de la 40 m, 
în ultimul minut de joc, n-ar fi tre
cut la cîțiva centimetri de buturile 
irlandeze. Punctele gazdelor au fost 
realizate din procedee identice cu 
ale românilor : Campbell — eseu și 
Quinn — 3 lovituri de pedeapsă.

Echipa de rugbi a României a fost 
invitată, după acest turneu, să sus
țină miercuri. 22 octombrie, un meci 
la Leicester, cu echipa acestui oraș, 
campioană a Angliei, care își ser
bează centenarul.

versitatea Craiova (stadionul „Pro
gresul") ; Dinamo — Politehnica Iași 
(stadionul ,.Dinamo") ; S.C. Bacău — 
F.C. Olt ; Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Argeș Pitești ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Sportul studențesc ; Universitatea 
CIuj-Napoca — E.C.M. Galați ; Jiul 
Petroșani — F.C.M. Brașov ; Corvinui 
Hunedoara — Steaua.

Toate meciurile vor începe la 
ora 15,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, în cadrul 
emisiunii „Sport și muzică", cu 
începere de la ora 14,30.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica Populară Democrată Coreeană 
a tovarășului llie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășul llie Verdeț, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a efectuat, la invitația 
tovarășului Li Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, o vizită oficială de prie
tenie în Republica Populară Demo
crată Coreeană, în perioada 15—17 
octombrie 1980.

în timpul vizitei, tovarășul llie 
Verdeț a fost primit de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul llie Verdeț a transmis salutări 
călduroase tovarășului Kim Ir Sen, 
secretat general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene. Tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene, a 
exprimat profunde mulțumiri și, la 
rîndul său, a adresat călduroase salu
tări tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. llie Ver
deț, și premierul Consiliului Admi
nistrativ al Republicii Populare De
mocrate Coreene, Li Giong Ok. au 
avut convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă prietenească, de stimă și 
deplină înțelegere reciprocă. în ca
drul convorbirilor s-au informat re
ciproc asupra succeselor repurtate in 
edificarea socialismului în țările ior 
și au făcut un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea pe multiple planuri 
a raporturilor de prietenie, solida
ritate și strînsă colaborare dintre cele 
două țări socialiste, precum și asupra 
altor probleme de interes comun.

Cei doi prim-miniștri eu evidențiat 
importanta hotărîtoare pe care o au 
întîlnirile și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, hotărîrile și înțe
legerile convenite cu aceste prilejuri 
pentru extinderea, diversificarea și 
aprofundarea relațiilor bilaterale în 
toate domeniile de interes comun, 
pentru intensificarea conlucrării 
dintre cele două partide și țări pe 
plan international.

Cele două părți au subliniat cu 
deosebită . satisfacție cursul mereu 
ascendent al relațiilor de prietenie și

O nouă contribuție la dezvoltarea 
conlucrării prietenești româno-coreene

Evoluția mereu ascendentă a con
lucrării rodnice, multilaterale româ
no-coreene și-a găsit o nouă expre
sie in dialogul amplu desfășurat, in 
cursul acestei săptămâni, la Phenian, 
Ia nivelul șefilor de guverne. Vizita 
oficială de prietenie întreprinsă in 
R.P.D. Coreeană de primul ministru 
al guvernului român, tovarășul llie 
Verdeț, la invitația guvernului co
reean, convorbirile purtate cu pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, Li Giong Ok. în
tr-o atmosferă prietenească, de sti
mă și deplină înțelegere reciprocă, 
marchează o nouă contribuție la 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și solidaritate militantă dintre cele 
două partide, țări și popoare, la am
plificarea și diversificarea conlu
crării pe multiple planuri ale con
strucției socialiste.

întreaga desfășurare a dialogului 
de la Phenian a pus o dată mai 
mult In evidentă rolul determinant 
pe care îl au în evoluția acestor re
lații intilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen. hotărîrile și înțe
legerile convenite cu aceste prilejuri 
jalonînd ample perspective de dez
voltare a conlucrării româno-coreene 
in toate domeniile de interes comun. 
Schimbul de mesaje dintre cei doi 
conducători de partid și de stat, pri
lejuit de primirea de către tova
rășul Kim Ir Sen a primului minis
tru al guvernului român, dă expresie 
hotărîrii ambelor țări de a conferi noi 
dimensiuni colaborării lor priete
nești. De o însemnătate deosebită în 
acest sens este faptul că Tratatul de 
prietenie și colaborare și Declarația 
comună semnate la București și, 
respectiv. Phenian, prin princi
piile și prevederile pe care le con
țin, oferă un cadru politico-juridic 
de natură să stimuleze puternic 
prietenia și conlucrarea româno- 
coreeană. întemeiate pe încredere, 
stimă și respect mutual, pe egalitate 
și întrajutorare tovărășească.

Așa cum s-a subliniat și cu prile
jul actualelor convorbiri, o dezvol
tare dinamică cunoaște colaborarea 
economică — domeniu în care în ul
timii ani s-au realizat importante 
acțiuni de cooperare. în același 
timp, s-a amplificat și diversificat 
schimbul de mărfuri dintre cele două

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 octombrie. In țară : Vreme în 
curs de răcire. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale avind șl 
caracter de aversă, mai frecvente la 
începutul intervalului. îndeosebi In 
nordul țării. Vînt moderat, cu intensi

colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, in spiritul Trata
tului de prietenie și colaborare, sem
nat in luna mai 1975, la București, și 
al Declarației comune, semnată la 
Phenian in mai 1978, pe baza res
pectării independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului in trebu
rile interne, egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, Întrajutorării 
tovărășești și solidarității internațio
nale. S-a dat o înaltă apreciere re
zultatelor obținute în transpunerea 
în viață a Tratatului de prietenie și 
colaborare, a înțelegerilor și acordu
rilor semnate Intre cele două țări. Au 
fost reliefate sporirea și diversifi
carea schimburilor comerciale, extin
derea cooperării în producție, inten
sificarea colaborării în domeniul teh
nologic și științific. S-a apreciat po
zitiv activitatea Comisiei interguver- 
namentale consultative de colaborare 
și cooperare economică și tehnico- 
știintifică, a organelor centrale de 
planificare și comerț exterior, a altor 
ministere și instituții centrale, pen
tru dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice între cele două 
țări.

Cei doi prim-miniștri au reafirmat 
hotărîrea guvernelor țărilor lor de a 
acționa energic pentru dezvoltarea și 
adincirea colaborării economice pe 
termen lung in construcțiile de ma
șini, electronică și electrotehnică, in
dustria chimică, în domeniul minier 
și forajului petrolier, utilajului ener
getic, industriei lemnului si materia
lelor de construcții, precum și în alte 
domenii de interes comun, pentru 
urgentarea încheierii Protocolului 
privind schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul ,1981 și a Acordului comer
cial de lungă durată pe perioada 
1981—1985, pentru sporirea substan
țială a volumului schimburilor co
merciale în viitorul cincinal față de 
realizările obținute in perioada 1976— 
1980.

Părțile au apreciat rezultatele ob
ținute și au convenit extinderea in 
continuare a . schimburilor în dome
niile învătămîntului, culturii, sănătă
ții, informațiilor și presei, turismului 
și sportului, pentru mai buna cunoaș
tere reciprocă și apropierea dintre 
cele două țări.

Primul ministru Iile Verdeț și pre
mierul Li Giong Ok și-au exprimat 
convingerea că promovarea colaboră
rii pe multiple planuri intre cele 
două țări, dezvoltarea tot mai pu
ternică a ansamblului raporturilor 
româno-coreene corespund întru to
tul intereselor fundamentale ale po
porului român și poporului coreean 
și constitui^, in același timp, o con
tribuție de seamă la afirmarea poli
ticii de independență, la cauza gene
rală a socialismului și păcii in lume.

țări. Semnificativ in acest sens este 
faptul că, chiar în preajma actualei 
vizite oficiale de prietenie, a intrat 
în funcțiune la Phenian o importan
tă unitate a industriei electronice — 
rod al cooperării dintre țările noas
tre : fabrica de televizoare din 
Phenian. Ea se adaugă unei alte 
importante unități puse în funcțiune 
anul trecut — Fabrica de anilon din 
cadrul Combinatului chimic de la 
Ham hung. Alte noi obiective eco
nomice sint în curs de realizare in 
domeniul construcției de mașini, in
dustriei extractive, materialelor de 
construcții, industriei lemnului.

Toate acestea oferă premise din 
cele mal favorabile pentru o și mal 
puternică dezvoltare a colaborării 
româno-coreene. în acest spirit, in 
cadrul actualului dialog a fost ex
primată hotărîrea de a se acționa 
energic in toate direcțiile pentru a 
conferi dimensiuni și mai largi cola
borării și cooperării economice, por- 
nindu-se de la faptul că acestea tre
buie să se situeze la nivelul înalt la 
care șe află in prezent relațiile po
litice dintre partidele și țările noas
tre. în această perspectivă, accentul 
se pune pe dezvoltarea oooperării in 
producție, cit și pe plan tehnico-ști- 
ințific, avîndu-se în vedere dez
voltarea și adincirea colaborării 
pe termen lung in construcția 
de mașini, electronică și electro
tehnică, industria chimică, în do
meniul minier și al forajului pe
trolier, utilajului energetic, indus
triei lemnului și materialelor de 
construcții, precum și in alte 
domenii de interes comun. în ace
lași timp, s-a convenit urgentarea 
încheierii Protocolului privind schim
burile de mărfuri și plățile pe anul 
1981 și a Acordului comercial de lun
gă durată pe perioada 1981—1985, 
pentru sporirea substanțială a volu
mului schimburilor comerciale in 
viitorul cincinal fată de nivelul 
atins in anii 1976—1980.

Acționind pentru dezvoltarea și di
versificarea colaborării multilaterale, 
a ansamblului raporturilor româno- 
coreene, România și R.P.D. Coreea
nă pornesc de la convingerea, reafir
mată în Comunicatul dat publicității, 
că aceasta corespunde pe deplin in
tereselor fundamentale ale popoare

ficări locale mal ales m zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, izolat mal coborîte, 
iar cele maxime între 11 și 21 de gra
de. Dimineața, pe alocuri, se va pro
duce ceață. In București : Vreme în 
curs de răcire. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi avînd și caracter 
de aversă. Vînt moderat. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 
grade, ceie minime intre 6 și 9 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

Primii miniștri ai guvernelor celor 
două țări au semnat un Protocol care 
consemnează rezultatele convorbiri
lor.

în timpul convorbirilor, primul 
ministru al guvernului român a 
reafirmat întregul sprijin al Româ
niei socialiste fată de politica R.P.D. 
Coreene, consacrată înfăptuirii aspi
rației naționale a poporului coreean 
— reunificarea pașnică, democratică 
și independentă a patriei, s-a pro
nunțat împotriva acțiunilor de creare 
a „două Corei”, pentru retragerea 
trupelor străine din Coreea de sud 
și a exprimat convingerea că reali
zarea reunificării Coreei corespunde 
intereselor fundamentale ale poporu
lui coreean, cauzei păcii și securității 
în zonă și In lume.

Premierul Consiliului Administra
tiv al R.P.D. Cbreene a transmis mul
țumiri pentru sprijinul acordat po
porului coreean.

în cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională, cele 
două părți și-au reafirmat sprijinul 
și solidaritatea cu lupta popoarelor 
împotriva politicii imperialiste de 
agresiune, de menținere și reîmpăr
țire a lumii în zone de dominație și 
influență, pentru așezarea trainică a 
relațiilor internaționale pe temelia 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării suveranității si 
independentei naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării la folosirea for
ței și la amenințarea cu forța. A fost 
subliniată necesitatea unor măsuri 
eficiente de dezarmare generală, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
desființării blocurilor militare opu
se și bazelor militare de pe terito
riile altor state, retragerii forțelor 
armate în cadrul frontierelor națio
nale, lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, înfăptuirii securității 
și intăririi păcii in Europa și în lume.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că actuala vizită in 
R.P.D. Coreeană a primului minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, intilnirile și convor
birile pe care aceasta le-a prilejuit 
vor contribui la dezvoltarea si adin
cirea în continuare a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată Co
reeană.

Tovarășul llie Verdeț, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat invitația ca 
tovarășul Li Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ al Republi
cii Populare Democrate Coreene, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie în România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

lor. român și coreean, constituind, în 
același timp, o contribuție de seamă 
la afirmarea cauzei suveranității și 
independentei popoarelor, a socia
lismului și păcii in lume.

Recentul dialog româno-coreean a 
prilejuit, totodată, trecerea în revistă 
a problemelor majore ale situației 
internaționale actuale, cele două țări 
reafirmîndu-și sprijinul și solidari
tatea lor cu lupta popoarelor împo
triva politicii imperialiste de agre
siune, de menținere și reîmpărțire a 
lumii in zone de dominație și in
fluentă. pentru așezarea trainică a 
relațiilor Internationale pe temelia 
principiilor echității și dreptății. Atlt 
România, cit și R.P.D. Coreeană se 
pronunță pentru înfăptuirea dezar
mării generale, și în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru desfiin
țarea blocurilor militare opuse și re
tragerea forțelor armate in cadrul 
frontierelor naționale, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice Interna
tionale.

Vizita oficială de prietenie a dele
gației române în „tara dimineților li
niștite” a constituitun nou prilej de 
manifestare a solidarității depline a 
României socialiste cu lupta dreaptă 
a poporului coreean pentru împlini
rea aspirației sale fierbinți de reu- 
nificare pașnică, democratică șl in
dependentă a patriei sale. Pronuntîn- 
du-se din nou în sprijinul drep
tului legitim al poporului coreean 
de a trăi intr-o patrie unificată, îm
potriva manevrelor de creare a 
două Corei, tara noastră și-a reafir
mat convingerea fermă că înlătura
rea marii nedreptăți istorice pe care 
o reprezintă scindarea de peste trei 
decenii a Coreei ar corespunde in
tereselor fundamentale ale poporu
lui coreean și cerințelor consolidării 
păcii in Asia, ca și în întreaga lume.

Rezultatele rodnice ale convorbi
rilor de la Phenian. înțelegerile la 
care s-a ajuns oferă deplin temei 
încrederii că relațiile de prietenie și 
colaborare româno-coreene vor cu
noaște o și mai puternică dezvolta
re. in folosul și spre binele ambelor 
popoare, cauzei independenței, so
cialismului. păcii și progresului în 
lume.

I Ioan ERHAN

De la
Loto-Pronosport

Administrația de Stat Loto-Prono
sport comunică:

La tragerea Loto din 17 octombrie 
1980, ultimul număr de la extragerea 
a doqa este 67, în loc de 61.

• PLASMA TRATEA
ZĂ SEMINȚELE. în numai 
citeva zecimi de secundă, cu 
ajutorul plasmei semințele pot 
fi tratate împotriva micozelor. 
Pentru un asemenea tratament, 
specialiștii Institutului pentru 
electrificarea agriculturii din 
U.R.S.S. au construit o instala
ție de plasmă cu hidrogen, in 
care semințele sint iradiate in 
cîmp electromagnetic, cu raze 
lnfraroșii și ultraviolete, ceea 
ce are o influență pozitivă asu
pra structurii lor biologice. O 
asemenea iradiere face să creas
că recoltele și conținutul de al- 
bumină în boabe.

• PREFERINȚA. Un
de psihologi angajați de poliția 
franceză în vederea unor studii 

au ajuns la concluzia că șoferii 
opriți pentru încălcarea vreunei 
reguli de circulație plătesc a- 
menda fără să cricnească, dacă 
acest lucru le este solicitat de 
o... fată-polițist. Pornind de aici, 
psihologii au recomandat con
ducerii politiei să angajeze mai 
multe tinere în serviciul circu
lației.

• MUZICA DE LEAC, 
într-o serie de țări este utilizată 
cu succes muzicoterapia. Expe
rimente de acest fel se efectu
ează și la școala superioară de 
muzică din orașul polonez Wro
claw, unde, sub conducerea pro
fesorului T. Natanson, circa o 
sută de medici și psihologi cer
cetează influența diferitelor ge
nuri de muzică asupra psihicu

lui omenesc. Concomitent, sint 
elaborate recomandări... muzi
cale pentru diferite categorii de 
bolnavi.

• COPIL-MINUNE. 
Una din cele mai tinere pianis
te din lume este Lalin Tupa, o 
fetiță din Turcia. Cu toate că 
are numai cinci ani, ea știe de 
acum pe de rost multe din lu
crările Iui Bach, Beethoven, 
Schumann, Ceaikovski... Pasiu
nea pentru muzică o are de la 
vîrsta de trei ani, cu un an mal 
tîrziu prezentind primul ei con
cert de pian.

• AMBULANȚĂ PEN
TRU... PLANTE. Un serviciu 
de... salvare pentru plante a în
ceput să funcționeze in orașul 
brazilian Sao Paulo. Zilnic, per
sonalul specializat al acestui 
serviciu răspunde în medie la 
zece solicitări, acordînd ajutor 
în conservarea florei în incinta 
întreprinderilor industriale și 
instituțiilor, ca și la locuințele 
cetățenilor. Aceasta fiindcă Sao 
Paulo, unde sînt concentrate 
cele mai multe și mai mari 
uzine și fabrici, ocupă primul 
loc in ce privește poluarea ae
rului.

• APARATUL „OCEA- 
NOLOG", creat de specia
liștii Biroului de proiectări al 
Ministerului Pisciculturii din 
U.R.S.S., amintește de o navă 
cosmică. El dispune in interior 
de fotolii confortabile pentru 
membrii echipajului, are un ta
blou de comandă și un manipu
lator ce seamănă cu b mină 
uriașă capabilă să apuce, ’Să 
transporte, să folosească cioca
nul și dalta etc. Noul aparat 
subacvatic va putea fi utilizat 
pentru prospectarea șț extracția 
de minerale din platoul conti
nental.

• CIUDATELE „FAN
TOME". în timp ce un vas co
mercial finlandez se îndrepta 

spre Spania, Ia bordul său s-a 
produs panică. Matrozii ingrijo- 
rați căutau să-1 convingă pe că
pitan că în cala navei au apă
rut... fantome. Hotărînd să afle 
despre ce este vorba, căpitanul, 
împreună cu cîțiva matrozi mai 
musculoși au coborît în cală și 
au izbucnit în hohote de rîs. 
Aceasta fiindcă dedesubt erau 
depozitate cutii cu păpuși „vor
bitoare”. care, atunci cind vasul 
a început să se balanseze mai 
tare, au început să strige 
„ma-ma“.

• BANDĂ METALICA 
PENTRU CASETOFOA- 
NE. Specialiștii japonezi au 
produs o bandă de magnetofon 
dlntr-un aliaj de cobalt avînd 

grosimea de numai 0,3 microni. 
Prin aceasta, volumul înregis
trării la același gabarit al ca
setei a crescut de zece ori.

• CONTRA CARIEI 
DENTARE. Ce înseamnă du
rerea de dinți știe aproape ori
cine. Cauza ei principală este 
caria, provocată de alimentația 
greșită și abuzul de zahăr. în- 
tr-un spital londonez s-a creat 
un vaccin special, capabil să 
evite apariția cariei. Experien
țe făcute pe maimuțe au arătat 
că în cazul animalelor vaccina
te numărul cariilor dentare a 
fost de două ori mal mic decît 
în cazul lotului martor (adică 
al maimuțelor nevaccinate).



„România dezvoltă o cooperare rodnică 
cu țările în curs de dezvoltare"

Articole în presa străină consacrate orientărilor de politică 
externă a țării noastre, activității neobosite a președintelui 
Nicolae Ceaușescu închinate păcii și destinderii internaționale

în diferite țări ale lumii continuă să fie organizate manifestări 
consacrate. tării noastre, să fie publicate ample articole despre marile 
realizări ale poporului român, evidențiind activitatea neobosită a președin
telui României închinată idealurilor păcii, destinderii și cooperării intre 
toate popoarele Terrei.

Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu șl lumea a treia“, 
„REMARQUES ARABO-AFRICAI- 
NES“, revistă editată de Societatea 
internațională de presă din orașul 
belgian Nivelles, publică un amplu 
articol privind relațiile României so
cialiste cu țările in curs de dezvol
tare. „Din primii ani ai. venirii sale, 
la conducerea statului român — scrie 
revista — președintele Nicolae 
Ceaușescu a stimulat puternic inten
sificarea raporturilor dintre România 
și țările în Curs de dezvoltare. Aceste 
raporturi au cunoscut o evoluție con
stantă, o amplificare și o diversifi
care remarcabilă. Progresul lor con
tinuu este una dintre orientările 
fundamentale ale politicii externe a 
Republicii Socialiste România, un 
obiectiv atit de important, incit el are 
valoare de program".

Referindu-se la amplul dialog ini
țiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu conducătorii statelor în curs de 
dezvoltare, revista subliniază că 
„toate aceste intilniri au îmbfăcat un 
caracter de reală și profundă analiză 
și s-au soldat cu acorduri sau con
venții care conferă stabilitate, dura
bilitate și perspective pozițive relați
ilor dintre România și statele resoec- 
tive“. Este prezentată, apoi, pe larg, 
cu date concrete, activitatea depusă 
în acest sens de președintele Nicolae 
Ceaușescu, care — menționează re
vista — a asigurat o cooperare efi
cientă' a României socialiste cu ță
rile în curs de dezvoltare, pe baze 
reciproc avantajoase.

Subliniind că „tezele elaborate de 
președintele Nicolae Ceaușescu sini 
întîmpinate cu mare interes în lumea 
a treia", autorul prezintă conceptul 
românesc privind rolul care revine, in 
prezent, statelor în curs de dezvoltare, 
nealiniate, în solutionarea marilor

probleme ale contemporaneității. în 
mod deosebit se evidențiază că „în 
interesul însăși al umanității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a adre
sat statelor întregii lumi un apel la 
rațiune, afirmînd că este. In interesul 
vital al tuturor națiunilor, al întregii 
omeniri ca popoarele, șefii de state, 
forțele politice ale. lumii întregi să 
acționeze, înainte de a fi prea tîrziu, 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate, pentru a pune capăt încordării 
internaționale, pentru ca să se re
nunțe la forță, la folosirea amenin
țării cu forța în soluționarea proble
melor, pentru a se continua calea 
spre destindere și promovarea fermă 
a politicii de colaborare și pace".

Prezentind poziția României în 
problemele privind Orientul Mijlociu, 
autorul subliniază : „Inițiativele
românești în acest domeniu se bucură 
de simpatia popoarelor arabe, care 
văd astfel în România o tară prie
tenă ce sprijină cauza justă a po
porului palestinian, precum și pacea 
și stabilitatea in această zonă deose
bit de agitată în ultimele decenii".

Cotidianul argentinian „COMPEN- 
DIO" a publicat două ample articole 
în care sînt prezentate pe larg po
tențialul industriei construcțiilor de 
mașini din țara noastră și principa
lele produse românești de export. Se 
evidențiază în mod deosebit înaltul 
nivel tehnic al acestor produse, per
formanțele obținute de o serie de 
instalații și utilaje.

în orașele Villach st Grosspeters- 
dorf din Austria se desfășoară săb- 
tămîni ale culturii românești. în 
foaierul central al „Casei congrese
lor", din Villach, a fost deschisă o 
expoziție de carte românească, care 
prezintă la loc de cinste volume din 
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.

MOZAMBIC

Deosebită apreciere 
privind dezvoltarea 

relațiilor cu România
MAPUTO 18 (Agerpres). — La Ma

puto a avut loc o ședință comună a 
Comitetului Politic Permanent al 
C.C. al FRELIMO, a Comisiei Per
manente a Adunării Populare și a 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Mozambic, în cadrul că
reia au fost analizate rezultatele 
recentelor vizite ale președintelui 
FRELIMO, președintele R.P.M., Sa
mora Macliel, în România și in alte 
țări socialiste din Europa. în rezo
luțiile adoptate cu acest prilej se 
arată că recentele vizite constituie 
un pas important pe calea consoli
dării relațiilor de prietenie și 'cola
borare frățească dintre pojloarele, 
partidele și guvernele Mozambicului 
si cele ale statelor socialiste vizitate, 
în document se subliniază că părțile 
au trasat perspectivele colaborării 
reciproc avantajoase în domeniile 
economic, științific și tehnic și se dă 
o înaltă apreciere relațiilor de prie
tenie și colaborare ale, Mozambicu- 
Iui cu România și cu celelalte țări 
socialiste vizitate.

Conferința generală 
a UNESCO

BELGRAD 18 (Agerpres). —. în 
cadrul dezbaterilor din Comisia pen
tru cultură și comunicații din cadrul 
Conferinței generale a UNESCO, 
delegatul român, Ion Dodu Bălan, 
a subliniat în cuvîntul său rolul in
formației de a contribui la mai buna 
cunoaștere a popoarelor, la consoli
darea identității și demnității lor. 
Informația, a arătat el, trebuie să 
promoveze cauza păcii, cooperării e 
internaționale și prieteniei între po
poarele din lumea întreagă. Subli
niind faptul că pentru a fi utilă, in
formația' trebuie să fie exactă, corec
tă, obiectivă, ea presupune selecție 
și atitudine responsabilă, trebuind să. 
respingă tot ceea ce dăunează omu
lui, tot ceea ce propagă dișprețul șl 
discordia intre oameni și popoare, 
râsismul. violența, dominația asupra 
altor popoare.

Coloana șomerilor — pe zece mii de kilometri

Intr-o serie de țâri capitaliste s-au publicat, in 
aceste zile, datele oficiale privind situația șomajului! 
fenomen care, în Urma adincirii recesiunii economice, 
ia o tot mai mare amploare. In Marea Britanie, de 
exemplu, numărul celor fârâ lucru a depășit de mult 
cifra de 2 milioane, atingînd astfel cel mai înalt 
nivel din 1936; in Statele Unite, șomajul se ridică la 
peste 8 milioane, adică peste apt la sută din întreaga 
populație activă a țării; din Olanda se anunță că 
în ultimul timp alte 20 000 de persoane au primit 
avizul de concediere etc. Presa franceză anunță că

„Franța n-a cunoscut niciodată asemenea număr mare 
de șomeri" - .respectiv 1 520 000. „Dacă se așază 
unul in spatele altuia ar forma o coloană de 1 000 ki
lometri" - menționează presa pariziană. Dacă s-ar 
putea aduna laolaltă toți șomerii din țările capitaliste, 
ei ar forma, potrivit acestui calcul, o coloană de... 
peste zece mii de kilometri.

Fotografia de mai sus înfățișează o asemenea co
loană de șomeri la unul din centrele de plasare a 
forței de muncă din Paris.

Ședință a Consiliului de Securitate consacrată 
conflictului militar dintre Irak și Iran

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
<— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a ținut, vineri noaptea, o nouă șe
dință consacrată conflictului militar 
dintre Irak și Iran.

în cadrul reuniunii a luat cuvîn
tul primul ministru al Iranului, Aii 
Rajai, și ministrul de externe al 
Irakului, Saadoun Hammadi, care 
au expus poziția țărilor lor cu privire 
la acest conflict. A luat, de aseme
nea, cuvîntul reprezentantul S.U.A. 
la O.N.U. Reuniunea a fost amînată,

urmînd ca dezbaterile Consiliului 
de Securitate în această problemă 
să fie reluate la o dată ce va fi 
precizată.

La sediul Națiunilor Unite din New 
York a avut loc o întîlnire între 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și primul ministru al Ira
nului, Aii. Rajai. Au fost examinate 
probleme privind conflictul dintre 
Iran și Irak, alte chestiuni ale ac
tualității internaționale.

'AGENȚIILE DE PRESA
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VIZITA LA BEIJING. La Beijing 
s-au încheiat convorbirile dintre 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, și pre
ședintele Franței, Valery discard 
d’Estaing. După cum relatează 
agenția China Nouă, s-a convenit 
ca intre China și Franța să aibă 
loc schimburi regulate de păreri 
în problemele internaționale. Păr
țile și-iau exprimat, totodată,- îngri
jorarea ’în legătură cu înrăutățirea 
în continuare a situației in lume, 
în ultimul an.

i

i

SCRUTIN PREZIDENȚIAL LA 
7 DECEMBRIE ÎN PORTUGALIA. 
Un comunicat oficial dat publicită
ții la Lisabona informează că la 
7 decembrie a.c. vor avea loc în 
Portugalia alegeri prezidențiale. 
Data scrutinului a fost stabilită de 
președintele tării. Antonio Ramalho 
Eanes, in urma convorbirilor pe 
care le-a avut timp de două zile 
cu lideri ai partidelor reprezentate 
în parlament. In cazul în care nici 
unul din cei nouă candidați nu va 
obține cel puțin 50 la sută din vo
turi va avea loc un al doilea tur 
de scrutin, probabil la 21 decem
brie. ; ,

CONDAMNAREA UNUI NEONA
ZIST. Marc Frederiksen, liderul 
organizației neonaziste franceze 
autointitulate Federația de acțiune 
națională și europeană (interzisă 
de autorități), a fost condamnat de 
Tribunalul corecțional din Paris la 
18 luni închisoare — informează 
agenția France Presse. El a fost 
găsit vinovat de „incitare la ură 
și violență rasială", propagate prin 
intermediul articolelor publicate în 
revista editată de organizația res
pectivă.

UN NOU VAL DE REPRESIUNI 
ÎN COREEA DE SUD. La Seul a 
fost anunțată ..oficial" închiderea 
de către autoritățile sud-coreene a 
universității Koryo din acest, oraș, 
instituție de invățămint care a con
stituit vinerea trecută teatrul unei 
puternice manifestații de protest 
împotriva regimului didtatorial. 
Manifestanții au chemat populația 
la boicotarea farsei pe care o re
prezintă așa-numitul „referendum 
constituțional", programat de auto
rități pentru miercurea viitoare.

EXTINDEREA SCHIMBURILOR
ECONOMICE INTRE R.S.F.I. ȘI 
R.D.G. La Belgrad s-au încheiat 
convorbirile privitoare la coopera
rea economică dintre R.S.F. Iugo
slavia și R.D. Germană. După cum 
au declarat șefii celor două dele
gații, Zvone Dragan, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., șl Gerhard Schuerer, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.D.G., relațiile economice 
dintre cele două țări s-au dezvoltat, 
creindu-se condiții pentru ca 
schimburile economice și comercia
le bilaterale să crească cu circa 50 
la sută în următorii cinci ani. De 
asemenea, s-a căzut de acord asu
pra intensificării cooperării indus
triale îndesebi în domeniile con
strucțiilor de mașini, electrotehni
cii și industriei chimice.

LA BUDAPESTA a avut loc o 
plenară a C.C. al P.M.S.U. care — 
după cum informează agenția 
M.T.I. — a examinat si aprobat o 
informare privind probleme actuale 
ale Vieții internaționale și a adop
tat principiile de bază ale dezvol
tării conducerii industriei ungare.

ÎN ALGERIA a fost înființată 
o Comisie națională însărcinată cu I 
supravegherea lucrărilor de recon- ■ 
strucție în zona orașului Al Asnam, 1 
care a .suferit grave pierderi în . 
urma cutremurului de la 10 octom- l 
brie, informează agenția algeriană I 
de presă.

CONFERINȚA ȚÂRILOR MEDI
TERANEENE. Participanta la aceas
tă reuniune desfășurată la Atena 
— aproximativ 40 de delegați din 
12 state riverane — au căzut in 
principiu de acord asupra unui 
program de acțiune ce preconi
zează, intre altele, crearea a apro
ximativ 100 de zone protejate, in- 
cluztnd cele in care se află specii 
pe cale de dispariție sau cu floră 
bogată, regiuni in care iernează 
păsări migratoare, precum și zone 
de pescuit pentru refacerea resur
selor piscicole. După cum se anunță 
la Atena, programul respectiv ur
mează să fie definitivat și ratificat 
de cele 12 țări mediteraneene la 
sfirșitul anului viitor.

Formarea noului guvern italian
ROMA 18 (Agerpres). — Premierul 

desemnat ăl Italiei, Arnaldo For
lani, a prezentat simbătâ președin
telui Republicii. Alessandro Pertini, 
lista noului guvern al țării, cel de-al 
40-lea de după război.

Noul cabinet, format la trei, săp- 
tămîni de la căderea guvernului 
condus de Francesco Cossiga. este o 
coaliție a partidelor democrat-creș- 
tin, socialist, socialist-democratic și

republican. Cele 26 de portofolii, cu 
unul mai puțin decit in formațiunea 
precedentă, sint împărțite astfel : 
Democrat-creștini — 13 (Emilio Co
lombo își păstrează portofoliul afa
cerilor externe, iar Virgilio Rognoni 
pe cel al internelor), Partidul Socia
list Italian — 7 portofolii. Partidul 
Socialist-Democratic și Partidul Re
publican — cite trei fiecare.

roma: Delegația P.C.R. a fost primită de 
secretarul general al P. C. I.

ROMA 18 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la funeraliile tovarășului Luigi 
Longo, președintele Partidului Co
munist Italian, a fost primită de to
varășul Enrico Berllnguer, aecretar 
general al P.C.L

Din partea tovarășului Nioolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a C.C. al 
P.C.R,, a tuturor comuniștilor români 
au fost transmise condoleanțe pentru 
greaua pierdere suferită de P.C.I. 
prin încetarea din viață a tovarășu
lui Luigi Longo, președintele P.C.I., 
eminent conducător al comuniștilor 
italieni, militant de seamă al mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale.

Tovarășul Enrico Berllnguer a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central ăl 
Partidului Comunist Român, cele mai 
vii mulțumiri pentru sentimentele de 
solidaritate manifestate în acest mo
ment greu pentru P.C.I., pentru cla
sa muncitoare italiană, mulțumiri 
pentru mesajul de condoleanțe adre
sat și participarea delegației P.C.R.'

la funeraliile tovarășului Lulgi 
Longo.

în cursul convorbirii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.L, exprimîndu-se do
rința de a Ie dezvolta în continuare 
In folosul cauzei progresului, destin
derii și păcii, întăririi raporturilor pe 
multiple planuri între România și 
Italia.

La primire au participat Nilde 
Jotti, membru al Direcțiunii P.C.I., 
președintele Camerei Deputaților, 
Giancarlo Pajetta, membru al Direc
țiunii P.C.I., șeful secției pentru 
problemele internaționale, Rodolfo 
Mechini, membru al Comisiei Cen
trale de Control, adjunctul secției 
Internationale.

A fost prezent Ion Mărgineanu, 
ambasadorul țării noastre în Italia.

La sediul C.C. al P.C.I., delegația 
P.C.R. a adus un omagiu lui Luigi 
Longo, păstrind un moment de recu
legere în fața catafalcului marelui 
dispărut Au fost transmise din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu con
doleanțe soției lui Luigi Longo, 
Bruna Conti Longo, și membrilor 
familiei.

Funeraliile tovarășului Luigi Longo
ROMA 18 (Agerpres). — în capita

la Italiei, în Piazza San Giovanni, a 
avut ioc, simbătă, mitingul de doliu 
cu prilejul încetării din viată a pre
ședintelui P.C.I., Lulgi Longo.

Zeci de mii de comuniști din În
treaga Italie, din marile centre mun
citorești din nordul și sudul tării, de
legații din partea a numeroase uzi
ne și fabrici, ale țărănimii, lideri ai 
sindicatelor, reprezentanți de seamă 
ai vieții publice, au ținut să aducă 
un ultim si vibrant omagiu condu
cătorului P.C.I., eminentă personali
tate a mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Erau prezenți reprezentanți ai a- 
sociațiilor foștilor luptători antifas
ciști, ai mișcării de rezistentă.

La mitingul de doliu au participat 
președintele Republicii Italiene, Ales
sandro Pertini, primul ministru, 
Arnaldo Forlani, președintele Camerei 
Deputaților. Nilde Jotti, membrii Di
recțiunii P.C.I.. secretarii politici ai 
tuturor partidelor democratice ita
liene, alte personalități.

Au fost prezente, de asemenea, de
legații ale partidelor comuniste și 
muncitorești din numeroase țări, pre
cum și ale mișcărilor de eliberare.

A participat delegația P.C.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe Rădu
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Luînd cuvîntul la mitingul de do
liu, Riccardo Lombardi, vechi mili
tant socialist, a vorbit despre viața 
și lupta lui Lulgi Longo, subliniind 
profundul său atașament față de po
por, înaltele sale calități și virtuți de 
luptător antifascist, activitatea 
neobosită depusă după eliberare pen
tru instaurarea republicii și democra
tizarea țării. Totodată, el a pus in 
lumină consecvența cu care Luigi 
Longo a militat pentru unitatea de 
acțiune a partidelor clasei munci
toare.

Din partea Federației Tinerelului 
Comunist Italian a luat cuvintul 
Giusy del MUgnalo, care a spus : O 
întreagă generație de tineri comu
niști s-a format urmînd și îmbogă
țind gindirea și lupta comunistului 
Longo. Moștenirea sa este prețuită de 
toți tinerii, de toți cei care doresc li
bertatea, care cred în posibilitatea 
construirii unei societăți socialiste 
libere și democratice, înrădăcinată in 
conștiința tuturor.

Din partea Partidului Comunist 
din Spania a adus un vibrant oma
giu secretarul general al P.C.S., 
Santiago Carrillo, care a evocat 
participarea directă a lui Luigi 
Longo, în calitate de comandant al 
brigăzilor internaționale ce au luptat 
pe pămintul Spaniei, împotriva fas

cismului. Poporul spaniol, a spus 
vorbitorul, a nutrit pentru coman
dantul Gallo, numele de luptă al lui 
Luigi Longo, afecțiune, încredere și 
admirație. îl considerăm o» pe unul 
de-ai noștri și el a fost te fapt unul 
dintre marii conducători armatei 
spaniole împotrivă fascii Oa
meni ca Longo sint cei în
frățit profund popoarele și ‘ * .dele
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comuniste din Spania și Itataă, care 
au pus bazele actualei imelegeri 
între partidele noastre. Longo a avut 
capacitatea de a-și menține poziția 
marxistă creatoare în fața eveni
mentelor noi, ințelegînd necesitatea 
reînnoirii acestor idei și a strategiei 
noastre.

A luat apoi cuvîntul Enrico Ber- 
linguer, secretar general al P.C.I., 
care a spus : „Viața lui Longo se re
găsește în cei 60 de ani de existentă 
și de luptă a partidului nostru, pen
tru că el a fost constructorul si fiul 
său, demons.trind ce este și ce tre
buie să fie un adevărat comunist și 
Un autentic revoluționar".

„Viața lui Luigi Longo este aceea 
a unui luptător legendar și. în ace
lași timp, a unui om politic avizat și 
prevăzător, aceea a unui organizator 
neobosit, dar și a unui creator plin 
de fantezie, a unui realizator iubitor 
de concret, dar și a unui teoretician 
subtil", a spus Enrico Berlinguer. 
„Iată de ce Luigi Longo a știut să 
fie unul dintre cei mai mari inova
tori ai partidului nostru".

După ce a evocat pe larg drumul 
de luptă străbătut de Luigi Longo, 
capacitatea sa de conducător și în
drumător al maselor populare, se
cretarul general al P.C.I. a reamin
tit, in continuare, faptul că „mili
oane de comuniști, de antifasciști, 
democrați au invățat să-1 stimeze și 
să-l iubească pe Luigi Longo pentru 
că i-au înțeles omenia, modestia și 
curajul". Berlinguer a reamintit, de 
asemenea, rolul jucat de Luigi Longo 
în mișcarea de rezistență din Italia. 
„Longo este acela care a lansat po
litica căii italiene spre socialism. 
Tara noastră a pierdut un mare 
italian, un intelectual și un conducă
tor politic de mare prestigiu. Mari 
erau trăsăturile sale de om și de 
comunist. De aceea toți tovarășii 
l-au stimat și iubit. Tovarășe Longo, 
nu vom uita exemplul tău. Vom con
tinua lupta pentru idealurile cărora 
le-ai consacrat viața, cu curajul și 
fermitatea pe care le-am Învățat de 
la tine".

în încheierea mitingului de doliu, 
carul funerar s-a îndreptat spre 
cimitirul Verano. întreaga asistență 
intonind „Internaționala" și cinte- 
cul revoluționar italian, „Bandiera 
Rossa".

Zagrebul contemporan - 
de la„Elka“la„Chromos"

Autentică metropolă modernă, cu 
peste 800 000 de locuitori, cu impu
nătoare ansambluri arhitectonice ce 
înconjoară, ca o cunună urbanistică, 
monumentala citadelă ridicată de-a 
lungul secolelor, cu numeroase cen
tre de efervescență științifică și ar
tistică beneficiind de o binemeritată 
reputație în țară și peste hotare, 
capitala Republicii Socialiste Croa
ția, Zagreb — semnificativă sinteză 
a realităților Iugoslaviei socialiste 
— poate fi privită de vizitator 
din felurite unghiuri- de vedere. 
L-am ales pe cel ce ni s-a părut că 
oferă imaginea cea mai elocventă 
asupra dezvoltării impetuoase a aces
tui vast și armonios conglomerat ur
ban : peisajul industrial zagrebian, 
pornind de la două întreprinderi ce-1 
configurează in bună măsură fizio
nomia, „Elka" și „Chromos".

înainte de toate însă citeva date 
pline de tîlc pe care ni le-a pus cu 
amabilitate la dispoziție tovarășul 
Bogdan Tomașici. primul vicepreșe
dinte' al Skupștinei municipale : în 
perioada construcției socialiste, de 
la un oraș cu 0 industrie predomi
nant ușoară și alimentară. Zagrebul 
a ajuns unul dintre importantele 
bastioane ale construcției de mașini, 
electrotehnicii și chimiei : ponderea 
pe care o deține astăzi urbea de pe 
Sava in formarea venitului național 
al Iugoslaviei este de 10 la sută, iar 
în economia Republicii Socialiste 
Croația — de 33 la sută ; producția 
industrială a crescut, în acest răs
timp, de 19 ori (pe cind în întreaga 
Iugoslavie a sporit de 16 ori), iar din 
totalul locuitorilor săi — ceea ce îi și 
explică spectaculoasa ascensiune — 
aproape 400 000 sînt angajați în di
ferite domenii ale activității econo- 
mico-sociale. numărul cel mai mare, 
aproape 300000, fiind nemijlocit ocu
pați în economie.

...Un prim popas, deci. Ia „Elka". 
Ce înseamnă, în primul rînd. această 
vocabulă cu rezonantă ciudată ? Sim
plu : în limba croato-sîrbă. primele 
silabe ale cuvintelor „elektricnii ka- 
bel", sau. pe românește, cablu elec
tric. Este, intr-adevăr, una dintre 
cele mai mari întreprinderi producă
toare de cabluri electrice (și de tot 
ceea ce ține de noțiunea de fir sau 
țeavă electrică) de pe întreg cu
prinsul Iugoslaviei.

— Sîptem bucuroși să vă putem 
primi in noile clădiri ale întreprin-

derii noastre, aici, la marginea Za
grebului, la Zitnjak, unde ne-am 
transferat treptat producția, timp de 
un deceniu și jumătate, și ne-am 
mutat complet și definitiv abia de 
un an — ne spunea, cu reală satis
facție. președintele consiliului mun
citoresc.' inginerul Vladimir Krușlin, 
insoțindu-ne prin vastele hale.

Impresionează plăcut pretutindeni 
instalațiile moderne, orinduite în
tr-un armonios flux tehnologic și di
rijate cu hărnicie și competentă de 
oameni in cea mai mare parte tineri, 
vădind o profundă, temeinică cu
noaștere a meseriei, o seriozitate 
demnă și responsabilă.

— La noi, la „Elka" — sublinia, 
parcă ghicindu-ne gindurile. maistrul

NOTE DE CĂLĂTORIE

Ivan Filipovicl, secretarul organiza
ției uniunii comuniștilor din între
prindere — media de virstă a lucră
torilor este de 25 de ani. Sintem. de- 
altminteri. unul dintre cele mai ti
nere colective ale Zagrebului, Și. a9 
vrea să mai adaug, spre a reliefa 
roadele educației patriotice si revo
luționare pe care ne străduim s-o 
facem tineretului nostru, că în pe
rioada de după moartea președinte
lui Tito, ca un omagiu de conștiin
ță adus marelui dispărut, 25 de ti
neri au intrat în rindurile organiza
ției noastre de partid...

Relatîndu-ne date și fapte din is
toria acestei uzine — „biografia" ei 
se întinde pe mal mult de o jumă
tate de secol — directorul Întreprin
derii, Stanko BakicL punea fată în 
față două cifre semnificative: îna
inte de război producția-record pe 
care o atinsese vechea „Elka" era de 
1 000 tone cabluri și țevi pe an, în 
vreme ce astăzj producția anuală 
este de 27 000 tone. Gama produse
lor fabricate aici atinge o diversitate 
altădată de neconcenut : se realizea
ză cabluri energetice, cabluri izolate 
cu elastomeri și plastomeri. conduc
te de cupru și aluminiu, fire pentru 
centrale telefonice, cabluri miniere, 
cabluri pentru nave maritime si flu
viale. relee pentru telecomunicații 
etc. în afară de „uzina-mamă". din 
Zagreb, întreprinderea „Elka" mai

cuprinde și un șir de alte fabrici si
tuate în diferite puncte ale țării — 
Zadar. Zlatar și Bistrița — toate al
cătuind însă un ansamblu productiv 
unitar menit să asigure. împreună cu 
alte întreprinderi similare, satisfa
cerea deplină a necesităților econo
miei iugoslave, precum și tot mai 
mari cantități de produse pentru ex
port (jumătate din producția obținu
tă la „Elka" este, dealtfel, destinată 
exportului). Dealtminteri, mari ru
louri cu cabluri purtind marca 
„Elka" pot, fi intilnite adesea și pe 
șantiere energetice ori la lucrări de 
construcții și instalații din tara noas
tră.

— Este o mare bucurie pentru noi 
— ne-a spus, la despărțire, tovară
șul Bakici — să subliniem lărgirea 
continuă a relațiilor comerciale din
tre firma noastră și firmele impor
tatoare românești. în decursul ulti
milor opt ani am înregistrat o creș
tere • de-a dreptul spectaculoasă a 
exportului de cabluri și conducte 
pentru lucrări de anvergură din 
România Vecină"si prietenă; de la 
181 000 la 1 943 000 de dolari. Ne-am 
dat seama , și. pe această cale de ma
rea vitalitate a economiei rpmânești, 
căci cablurile înseamnă construcție, 
înseamnă amplificarea continuă a 
bazei tehnico-materiale a unei eco
nomii. Și am vrea să mai snunem 
ceva : colectivul de 'la „Elka" poreș- 
te să contribuie din toată inima și 
cu toate. forțele....sale, la. consolidarea 
continuă a raporturilor frățești din
tre țările noastre, in așa fel incit ele 
să fie mai puternice și mai trainice 
decît orice cablu produs de noi 1

....Chromos" înseamnă chimia za- 
grebiană — această afirmație, in 
care se ghicea o netăinuită mîndrie 
pentru tot ceea ce reprezintă această 
firmă prestigioasă, ne-a' întî'mpinat 
chiar de la începutul vizitei în în
treprindere. Și am avut prilejul să 
ne convingem „pe viu" de faptul că 
nu e o simplă manifestare a orgoliu
lui muncitoresc (dealtfel, firesc pen
tru orice colectiv care tine la repu
tația sa), ci expresia unei frapante 
realități.

Fabricile marelui combinat ..Chro
mos—Katran—Kutrilin" — cunoscut 
Insă pretutindeni sub denumirea ce
lei mai vechi dintre întreprinderile ce 
s-au unit sub „cupola" sa („Chro- 
mos“-ul prOpriu-zis a fost întemeiat 
In 1920) — realizează astăzi un ase-

Pe largile și umbroasele bulevarde ale Zagrebului de azi

menea evantai de produse (peste 
3 000), de la coloranți la abrazive, 
de la rezine la produse phytosanita- 
re, de la mase plastice la cerneluri 
de imprimerie, incit simpla lor înși
ruire (cu numai citeva detalii tehni
ce în. dreptul fiecăruia) ocupă o car
te, de .115 pagini.

— O importantă deosebită pentru 
noi — ne spunea tovarășul Dinko 
Vidau, directorul comercial al com
binatului — are faptul că aproape nu 
există ramură a economiei tării 
noastre, fie că e vorba de metalur
gie sau de șantiere, de prelucra
rea lemnului sau de construcții na
vale, de industria ușoară sau de a- 
gricultură, de producția medicamen
telor sau de petrochimie, care să nu 
depindă. într-un fel sau altul, de 
cantitatea și, mai ales, de calitatea 
muncii celor de la „Chromos". A- 
ceasta implică, desigur, o mare res
ponsabilitate pentru colectivul nos
tru : un titlu de mîndrie pentru noi 
il reprezintă faptul că. în ultimii 
zece ani. n-am avut nici o reclama- 
ție referitoare la calitatea produse
lor noastre. Dealtminteri. trebuie să 
adăugăm și faptul că. în afară de 
exportul propriu-zis al produselor, 
care a căpătat o tot mai mare ex

tindere, am început să exportăm și 
licențe.

Gazdele noastre de la „Chromos" 
— ca, dealtminteri, și cele de la 
„Elka" — nu ne-au ascuns și unele 
dificultăți pe care le intîmpină în 
prezent, legate mai ales de tot mai 
acuta criză de materii prime ce se 
manifestă în întreaga lume. Ceea ce 
caracterizează însă climatul de lucru 
este optimismul, încrederea fermă că, 
prin folosirea mai intensă a resurse
lor existente pe teritoriul Iugosla
viei. printr-o organizare mai chib
zuită, mai rațională, mai economi
coasă a producției, aceste dificultăți 
vor fi învinse.

...Timpul petrecut în aceste două 
mari întreprinderi industriale zagre- 
biene, discuțiile pe care le-am 
avut cu conducători tehnico-admi- 
nistrativi, cu activiști de partid, cu 
ingineri și muncitori, ne-au îngăduit 
să ne cristalizăm convingerea că în 
lupta pentru înfăptuirea procesului 
de stabilizare economică, de asigu
rare a unui randament și a unei efi
ciente tot mai .înalte, clasa munci
toare iugoslavă va repurta noi și te
meinice succese.

Victor B1RLADEANU
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A „sponsoriza
Foarte simplistă, limitată și unilaterală a fost rezumară©, vlr. . f < 

sportului doar la sănătatea minții într-un corp sănătos, Ia prospeț,../ 'n r 
intelectului intr-un ambalaj muscular viguros. (

'Avantajele vieții sportive pot fi mult mai substanțiale decit echilibrul ( 
psiho-fizic. Bogate, imens de bogate. v

....Țigările" iau virajul vertiginos, cu peste 180 kilometri, accele
rează puternic, se distanțează I Mai sint doar 8 circuite ți „Țigările" 1 
se mențin in frunte! Ba nu, se apropie fulgerător „Margarina", are i 
peste 220 de kilometri. A intrat în derapaj controlat, depășirea e dra
matică, cine va ciștiga ?

.. .Vtntul suflă puternic în pinzele ..Aperitivului “, care și-a desfășurat 
întreaga velatură și spintecă apele, dublind pe la babord atit „Brinze- 
turile" cit și „Bretelele supraelastice". Intr-adevăr, „Aperitivul*  se 
anunță un concurent redutabil al „Detergentului" in apropiatul înconjur 
al lumii. .

E nostim, e bizar ? Nu. Este sponsorizat.
Numai la ultima cursă de ambarcațiuni cu pinze „British Tranșat*,  

între cei 100 de concurenți se numărau navele 
„Ciorapii Olympia", „Cirnații Fleury-Michon", 
„Vinul spumos Kriter", „Șampania Heidsieck" 
alinioțl la startul întrecerii sportive semăna cu o listă de restaurant.

Pe timpuri, sportivii aveau suporteri-susținători morali, simpatizanții 
care-i încurajau. Există și suporteri materiali, care ajută financiar 
vreun club sau echipă sportivă. „Sponsorii" reprezintă o categorie 
nouă - sint firme care închiriază sportivi, cu bucata, cu concursul sau 
cu unitatea de timp, în special din disciplinele mai costisitoare, dar șl 
de moi, mare risc. Deci, și de mai mare interes publicitar. Se creează 
astfel o asociere foarte echitabilă: firma suportă costul vasului sau 
autovehiculului de curse, iar sportivul îi poartă reclama 
țări sau prin fața a sute de mii de spectatori ; adică 
fonduri, altul își oferă viața ; sponsorul cu cîștigul, 
cu riscul.

Oricine poate sponsoriza, cu condiția să dispună de 
cesare. La fel, se poate sponsoriza orice : un celebru 
automobilism, James Hunt, într-o eclipsă de sponsorizare a concurat 
o dată purtînd inscripția „sint de vinzare".

E drept, nu-s deloc rare cazurile încheiate cu rezultate tragice, 
cînd „Mezelurilor" le explodează cauciucul de la o roată și pe pistă 
bolidul se transformă într-un rug, în vîlvătăile căruia reclama de pe 
caroserie se carbonizează. Cu pilot cu tot. Sau cind „Pantoful antibă- 
tătură" întîlnește un taifun și munții de apă îl îngroapă în adincuri. 
Așa ou pierit, arși de vii, celebrii automobiliștl Jim Clark sau Jochen 
Rindt, așa a dispărut în liniștea adîncurilor marele navigator Alain 
Callas. In sarcofagele lor sponsorizate.

Se poate sponsoriza orice - chiar și țări, state sau forțe armate. 
E o adevărată binefacere pentru firmele producătoare să etaleze per
formanțele obținute cu materialele lor sportive — bombardierul care 
nimicește In trei minute un complex petrochimic și în zece secunde o 
Vestită fabrică de covoare, reactorul cu recordul absolut în distrugerea 
de rafinării, vedetele rapide capabile să Incendieze cel mal ra0id sonde, 
rezervoare șl cisterne.

Se poate sponsoriza orice - totul este să se dispună de; fondurile 
necesare. Există doritori, și mijloace se găsesc.

N. CORBU

sponsorizate de 
„Aperitivul Dubonnet", 
etc. — incit lista celor

peste mări șl 
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