
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

vor face o
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

vizită de stat
Ceaușescu vor efectua, la invita
ția Maiestății Sale Rețele Olav 
V, o vizită de stat in Norve-

în Norvegia
gla, în perioada 13—15 noiembrie
1980.
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/eâ pe terenul special amenajat al unei ferme din comuna Girbovi- Ilfov

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat modul in care se aplică prooramul de modernizare 

a tractoarelor si altor mașini auricele

Încheierea vizitei de prietenie 
în țara noastră a tovarășului Todor Jivkov 
Convorbirile româno-bulgare la nivel înalt au adus o nouă și marcantă contribuție 
la extinderea și aprofundarea relațiilor prietenești, de conlucrare rodnică 
pe multiple planuri, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a e- 
xaminat, in cursul dimineții de 
luni, pe terenul special amena
jat in cadrul unei ferme din raza 
comunei Girbovi, județul Ilfov, 
modul cum se aplică recoman
dările și indicațiile privind pro
gramul de tipizare și moderniza
re a tractoarelor și a celorlalte 
mașini agricole, creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor a- 
gricole, de perfecționare a sis
temei de mașini destinate aces
tui important sector al economiei 
naționale.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii llie 
Verdeț, Nicolae Constantin, 
Gheorghe Oprea, Nicolae Gio- 
san, Vasile Marin.

La această amplă analiză au 
luat parte Angelo Micule:cu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei a- 
limentare, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Vasile Mușat, prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., cercetători, specialiști și 
proiectanți din cele două minis
tere.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost prezentată gama de mașini și 
agregate folosită in tehnologiile de 
recoltare a porumbului în știuleți și 
în boabe. Ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare îl informează pe 
secretarul general al partidului că 
indicațiile date în timpul vizitei de 
lucru la I.A.S. Afumați din noiem
brie 1979, în timpul intîlnirilor cu 
specialiștii din cercetare și proiec
tare și din întreprinderi constructoa
re de mașini agricole din acest an 
ș-au concretizat într-o serie de reali
zări tehnice capabile să Sporească ' 
productivitatea muncii pe ogoare, să 
crească eficiența economică a activi
tății din agricultură. In această or
dine de idei, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ii sînt prezentate sistemele 
constructive ale diferitelor combine 
folosite la recoltatul porumbului.

Combina de recoltat porumb cu a- 
gregat pe patru rînduri, prima care 
a inceput să lucreze, prezintă o se
rie de modificări de organizare și 
funcționare. Aceste modificări cerute 
de secretarul general al partidului 
permit realizarea unei viteze și ca
pacități sporite de recoltat, asigură 
reducerea pierderilor de producție. O- 
dată cu recoltarea se face și pre
luarea recoltei strînse.

In continuare a fost urmărită, în 
timpul funcționării, cbmbina de re
coltat porumb în boabe, pe șase rîn
duri, utilaj de mare productivitate 
și complexitate. Secretarul general al 
partidului a apreciat calitatea combi
nei și a cerut totodată să se continue 

'tivitatea de îmbunătățire construc- 
"ă a acesteia. Avînd în vedere 

\ țdamentul acestui tip de combină, 
•s,' T^re specialiștilor din cele două 
mi'rș. cere-, accelereze munca de 
conq. oți^a, « realizare și a variantei 
pentru r—uitat porumbul în știuleți.

O deosebită impresie a făcut com
bina de recoltat porumb cu agregat 
pe opt rînduri. Miniștrii de resort 
prezenți au prezentat caracteristicile 
funcționale ale acestui important 
utilaj, subliniind avantajele mari pe 
care le prezintă acesta sub aspectul 
randamentului și al calității lucrări
lor efectuate. Se regăsesc în varian
tele constructive prezentate acum 
modificările indicate de secretarul 
general al partidului. în primăvara 
acestui an, pe linia dotării agricul
turii cu mașini și utilaje multifunc
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
apreciat eforturile specialiștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din sectoa
rele de concepție si producție consa
crate perfecționării utilajelor de re
coltat porumbul, prezentate. Referin- 
du-se concret la combinele pe care 
le-a urmărit la lucru în cursul acestei 
dimineți, secretarul general al parti

dului, președintele republicii a cerut 
să se intensifice eforturile pentru a 
perfecționa continuu agregatele res
pective. S-a indicat să se găsească so
luții pentru a putea folosi aceeași com
bină atît la culesul porumbului, cit 
și la recoltatul altor culturi. De ase
menea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a’subliniat din nou necesitatea de a 
se depune eforturi stăruitoare pen
tru ca la recoltare să fie efectuate 
dintr-o singură trecere toate opera
tele, inclusiv îndepărtarea,., și depo
zitarea resturilor vegetale.’ In acest 
scop a fost fixată ca sarcină echi
parea combinelor cu agregate multi
funcționale, ușor de montat și de
montat. Totodată, a fost trasată sar
cina de a se introduce, în alcătuirea 
combinelor de recoltat cereale, un 
buncăr în care să fie depozitată re
colta. eliminîndu-se, astfel, remorcile 
și tractoarele care trebuie să o preia 
din mers. în același timp, tot pe linia 
îmbunătățirilor constructive, s-a sub
liniat necesitatea găsirii unor soluții 
adecvate pentru reglarea înălțimii de 
tăiere și de lucru a combinelor, ne
cesitatea amplasării optime a cabi
nelor combinelor. S-a cerut să fie 
conceput un sistem de recoltare a 
știuleților și de pe tulpinile căzute 
din cauza factorilor atmosferici.

Apreciind orientarea specialiștilor 
către mecanismele simple, secretarul 
general al partidului a recomandat 
să fie folosite cu precădere în viitor 
transmisiile mecanice, mai economi
coase, mai convenabile în exploatare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
cizat că, în timpul cel mai scurt, 
agricultura noastră trebuie înzestrată 
cu combine moderne de recoltat po
rumb pe patru, șase și opt rinduri, 
toate concepute în vederea unei largi 
utilizări, subliniind necesitatea ca 
județele de cîmpie, cu întinse supra
fețe arabile, să beneficieze mai ales 
de utilaje de mare capacitate. Chiar 
de anul viitor, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ogoarele țării 
vor trebui să lucreze combinele de 
recoltat porumb pe opt rînduri.

în ce privește sfecla de zahăr, se
cretarul general al partidului a indi
cat ca recoltarea acesteia să se eșa
loneze astfel incit să fie asigurate 
cantitățile necesare cerute de func
ționarea la întreaga capacitate a fa
bricilor prelucrătoare, ț precum și un 
stoc minim.

In continuare, secretarului general 
al partidului i-au fost prezentate 
mașinile de prelucrare a solului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca, înainte de a se trece la arat, 
să se facă o mărunțire a resturilor 
vegetale. S-a precizat că această lu
crare nu trebuie făcută separat, ci 
odată cu arătura, găsindu-se soluția

constructivă ca în fața tractorului să 
fie montate dispozitive adecvate. 
Specialiștii prezenți au asigurat pe 
secretarul general al partidului că, în 
cel mai scurt timp, indicația primită 
va fi tradusă în viață. Totodată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca la plugurile existente să se mon
teze și un cuțit-daltă deschizător pen
tru a sparge acea talpă 'a brazdei 
formată de-a lungul mai multor 
asemenea lucrări. Cuțitul-daltă mon
tat va aerisi terenul, va permite pă- 
frundereâ corespunzătoare a ăpei in 
sol și va ajuta la mărunțirea lui. 
S-a cerut, de asemenea, ca acest 
cuțit să fie montat la toate tipurile 
de pluguri folosite la ora actuală.

Apoi au fost prezentate caracteris
ticile și performanțele tractorului de 
80 CP pe șenile, pentru lucrările in 
pantă, cît și sistema dc mașini folosi
tă pentru acest gen de lucrări, plu
guri reversibile, grape cu discuri, ma- 
șina-combinată pentru prelucrarea 
Solului și însămînțarea pajiștilor. în 
continuare, apreciind calitățile func
ționale ale motocositoarei ^Carpati
na" destinată recoltării furajelor na
turale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca specialiștii să găsească grab
nic soluții pentru reducerea la jumă
tate a greutății ei și să fie ușor ma
nevrabilă, în vederea efectuării cosi
tului și pe terenuri denivelate. 
Cadrele de conducere din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini au 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că, în următoarele două 
luni, prototipul îmbunătățit al moto
cositoarei „Carpatina" va fi prezen
tat pentru omologare. Tot in cadrul 
sistemelor de mașini pentru lucră
rile pe pajiști, au fost analizate ca
racteristicile cositoarei autopropulsa
te cu greblă, pentru recoltarea fîne- 
țelor pe pante pină la 25 de grade. 
In vederea creșterii randamentului 
de lucru al mașinii, secretarul gene
ral al partidului a indicat să se gă
sească soluții corespunzătoare.

Au fost prezentate diferite tipuri 
de remorci aflate.în dotarea unită
ților agricole. S-a insistat asupra ne
cesității creșterii capacității lor, în
zestrării unităților cu un număr spo
rit de remorci, care să asigure trans
portul recoltelor la bazele de recep
ție, precum și al paielor, al furajelor 
în sectoarele zootehnice sau, după 
caz, in locurile special amenajate, 
evitîndu-se suprasolicitarea autoca
mioanelor.

în încheierea acestui nou dialog de 
lucru cu specialiștii din domeniul 
proiectării, construcției și exploatării 
mașinilor agricole, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reamintit importanța pe 
care o capătă in momentul de față 
urgentarea definitivării soluțiilor 

constructive, încheierea probelor, a 
experimentărilor și introducerea în 
fabricație a noilor tipuri de utilaje 
de mare randament. Trebuie să se 
facă în așa fel, a subliniat secretarul 
general al partidului, ca începînd 
chiar de anul viitor pe ogoarele țării 
să lucreze variantele modernizate ale 
combinelor de .recoltat porumb. Tre
buie să ajungem in situația de a 
încheia recoltarea griului în 8—10 
zile, a orzului în 4 zile, a po
rumbului în 30 de zile, a sub
liniat tovarășul'" Nieolae ■ Ceaușescu,- 
precizînd că acest lucru va deveni 
posibil prin înfăptuirea întocmai a 
programului stabilit de dotare a agri
culturii cu utilaje perfecționate.

S-a cerut specialiștilor, tuturor oa
menilor muncii din aceste sectoare 
să-și intensifice eforturile pentru ca 
toate mașinile agricole pe care le 
realizează industria noastră să pre
zinte caracteristici tehnico-functio- 
nale optime, să înglobeze o cantitate 
minimă de metal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de mersul lucrărilor agri
cole în județul Ilfov, îndeosebi de 
stadiul recoltării porumbului. Făcînd 
observația că pe terenurile recoltate 
rămîne încă porumb nestrîns, se
cretarul general al partidului a cri
ticat, totodată, practica existentă pe 
alocuri de a așeza pe cîmp porumbul 
cules, expunîndu-1 alterării. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a cerut pri
mului secretah al comitetului jude
țean de partid^ Ilfov și ministrului de 
resort să se acționeze cu cea mai 
mare operativitate pentru strîngerea 
neîntîrziată și fără pierderi a recol
tei și să se asigure transportul și 
depozitarea acesteia in bune condi
ții.

Toți cei prezenți la această analiză 
au urmărit cu mare atenție observa
țiile și indicațiile formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. izvorîte. ca 
de fiecare dată, din preocuparea sta
tornică a conducerii partidului oen- 
tru dezvoltarea și modernizarea a- 
griculturii noastre, pentru înfăptui
rea cu succes a programului de în
florire multilaterală a tării, de ridi
care continuă a nivelului material și 
spiritual al poporului.
' Ei au asigurat pe secretarul gene

ral al partidului, președintele repu
blicii că oamenii muncii din sectoa
rele de activitate din care fac parte 
vor acționa fără preget, cu hotărîre 
în vederea materializării indicațiilor 
primite, vor depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea planului de dez
voltare economico-socială a patriei, 
pentru realizarea hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al Partidului Comu
nist Român. , (Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopenî

Duminică, 19 octombrie, s-a înche
iat vizita de prietenie pe care a fă
cut-o în țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
găr,' președintei. Consiliului *âe Hi 
al Republicii Populari Bulgaria.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit săr
bătorește. Deasupra salonului oficial 
se aflau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, încadrate 
de drapelele de stat ale României și 
Bulgariei. Pe mari pancarte se puteau 
citi, în limbile română și bulgară, ură
rile : „Să se dezvolte și să se întă
rească continuu relațiile de prie
tenie frățească, solidaritate și cola
borare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Reoublica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria ..Trăiască prietenia și 
colaborarea frățească dintre țările so
cialiste, dintre toate popoarele lu
mii

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au sosit împreună la 
aeroport.

Miile de bucureșteni au intîmpinat 
cu ovații și urale sosirea celor doi 
conducători de partid și de stat. Se 
scanda cu înflăcărare „Ceaușescu — 
Jivkov", cei prezenți exprimînd de
plina satisfacție pentru noua întîlni- 
re, devenită tradițională, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, pentru rezultatele ' deosebit 
de fructuoase ale convorbirilor la

întreprinderea de rulmenți din Bîrlad 
a îndeplinit prevederile cincinalului

Oamenii muncii de la întreprin
derea de rulmenți Bîrlad raportea
ză îndeplinirea, la 20 octombrie, a 
sarcinilor de plan la producția in
dustrială pe întregul cincinal 1976— 
1980.

Cu acest prilej, colectivul între
prinderii a adresat o telegramă 

nivel înalt româno-bulgare care vor 
deschide noi perspective dezvoltării 
neîntrerupte a relațiilor de strînsă co
laborare și cooperare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Bepubjicu_Șo<yaJiȘte România, j

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au trecut în revistă gar
da de onoare

Tovarășul Todor Jivkov și-a luat, 
apoi, rămas bun de Ja persoanele ofi
ciale române venite să-l salute pe ae
roport.

Erau prezenți tovarășii llie Verdeț, 
Iosif Bane. Emil Bobu, Virgil Caza- 
cu, Lina Ciobanu, Ion Coman. Nico
lae Constantin, Constantin Dăscăles- 
cu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludo
vic Fazekas, Cornelia Filioaș, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea. Ion Ioniță. 
Ana Mureșan, Elena Nae, Ion Ursu, 
precum și membri âi C.C. al P.C.R., 

COMUNICAT
privind vizita de prietenie in Republica Socialistă 

România a tovarășului Todor Jivkov
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secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată că îndeplinirea cu 72 
zile mai devreme a sarcinilor ac
tualului cincinal creează premisele 
obținerii unei producții industriale 
suplimentare de 470 milioane lei.

(Agerpres) 

ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui.

Erau de față Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia, și Pe- 
tăr Danailov, ambasadorul Bulgariei 
la București.

Un grup de pionieri au oferit tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov buchete, dfcflorh

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat un călduros rămas bun de la to
varășii Andrei Lukanov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
președintele părții bulgare în comisia 
mixtă guvernamentală bulgăro-româ- 
nă de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, Milko Baley, secretar 
al C.C. al P.C.B., de la celelalte per
soane oficiale bulgare.

La scara avionului, cei doi condu
cători de partid și de stat s-au îm
brățișat, și-au strins miinile cu -căl
dură.

La ora 16.45 aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se spre 
patrie.

Perspective 
însuflețitoare 

ale muncii și vieții 
noastre în anul 

1981 - primul an 
al viitorului 

cincinal
(în pagina a ll-a)
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Munca și florile j

Perspective însuflețitoare 
in anul 1981-primul 

PRODUCȚIA-MARFĂ INDUSTRIALĂ

ale muncii și vieții noastre 
an al viitorului cincinal

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Locul florii nu este numai in 
grădini sau in sere, in locuințe 
sau florării. S-a demonstrat că 
prezenta florilor in diferite 
locuri de muncă stimulează 
buna dispoziție și rodnicia efor
turilor. Două exemple din mul
te altele la Ga ați. Sec'.a zețar.e 
a întreprinderii poligrafice din 
localitate este, realmente, inun
dată de flori, care fac casă bună 
cu mediul, cu oamenii. Flori in 
grijite si crescute cu multă dra
goste de tipografi. De asemenea, 
in multe din secțiile, sectoarele 
și laboratoarele Combinatului 
siderurgic florile cresc ca din... 
pămint, in imediata apropiere și 
dogoare a otelului și fontei.

Semn că pretutindeni trăiesc 
și muncesc cameni care se 
bucură de flori, de viată.

Vînăforeascâ...
...dar adevărată. Eroul princi

pal : Medrea Mina. Nu de mult 
a primit ca sarcină de serviciu, 
fiind paznic de vinătoare in sec
torul Timova, județul Arad, să 
stea de p.ndă la mistren. S-a 
dus omul de cu seară, și-a găsit 
culcușul potrivit și a început să 
aștepte. O oră, două, trei... A 
venit miezul nopții, a trecut 
miezul nopții, dar nici un mis
treț n-a apărut in bătaia puștii. 
Fapt pentru care vinătorul și-a 
luat arma și a pornit-o pe că
rare. Spre casă. Deodată, două 
luminFe sticloase ii răsar drept 
in față. „Lupul" — și-a spus 
imediat paznicul și, in clipa 
următoare, a pus pușca la ochi. 
Dar nu a slobozit una, ci două 
detunături. Pentru că. imediat 
după primul, a apărut al doilea 
lup. Amîndoi au fost doborî i.

A doua zi, pentru., trofeele 
sale, paznicul a fost premiat.

„Boala" 

unei doctorițe
Silvia Constantinescu era (că 

nu mai este) medic la spitalul 
întreprinderii „1 Mai" din Plo
iești. Uitind de jurămintul lui 
Hipocrate, ea și-a dat cinstea pe 
rușine, devenind o.. negusto- 
reasă de certificate medicale. 
Prin intermediul lui Aurel Stoi- 
chici, Gh. Niculescu și Gheorghe 
Biră, indivizi puși și ei pe căpă
tuială, doctorița elibera certi
ficate medicale in cantități... in
dustriale tuturor chilipirgiilor și 
chiulangiilor. Ba, mai mult : tot 
prin asociații ei, doctori a ist 
valorifica „atențiile" pe care le 
primea drept cadouri de la bol
navi. Așa a putut ca, in numai 
doi ani de zile, să-și construiască 
un apartament in București, 
să-și cumpere mașină și să mai 
pună deoparte și zeci de mii de 
lei. Acum urmează ca justiția 
să „prescrie" si doctoriței și 
„asociaților" săi tratamentul a- 
decvat. .

Pe încredere
Emil B. din Orăștie i-a dat 

amicului său Ion Cosma. tot din 
Orăștie, cheile de la mașina pro
prietate personală, zicindu-i :

— Știi ce le iog ?
— Știu, dacă-mi spui.
— Te rog să te duci la PECO 

și să-i faci plinul. Poftim și 
banii.

„Amicul" a luat cu o mină 
cheile, cu cealaltă banii, s-a 
urcat la volan și... dus a fost. Nu 
s-a mai intors tcată ziua Si nici 
a doua zi. Alarmat, „apropita- 
rul" a sesizat miliția. Din echi
paj în echipaj, s-a reușit să se 
dea de urma lui „El Fugitivo", 
pe care l-au stopat tocmai în 
Lugoj.

Pesemne că rugămintea lui 
Emil B. n-a fost însoți ă și de 
precizarea că stația PECO se 
află chiar în Orăștie. De unde 
se vede că nu fotdeauna o ast
fel de „încredere" merge ca pe 
roate.
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în cantități sporite, 

într-o structură modernă

® In anul 1981, România va produce 14 665 
mii tone oțel, 50 840 mii tone cărbune net, ma
șini și utilaje tehnologice pentru industrie în va
loare de 23 523 milioane lei, 80 mii tractoare, 
3 559 mii tone îngrășăminte chimice în echiva
lent sută la sută substanță activă, 670 mii tele
vizoare, 1 317,8 milioane mp țesături, 120,8 mi
lioane perechi încălțăminte ș.a.

® Se va intensifica procesul de modernizară 
a structurii producției industriale, asigurîndu-se 
dezvoltarea prioritară a sectoarelor care prelu
crează superior resursele materiale.

i
© Ramurile industriale de bază - metalurgia, 

construcțiile de mașini, chimia - precum și in
dustria ușoară se vor dezvolta într-un ritm supe
rior mediei pe ansamblul industriei.
• Cel puțin 12 la sută din producția-marfâ a 

ramurilor prelucrătoare ale industriei o vor re
prezenta produsele noi și modernizate introduse 
în fabricație în anul 1981.

mai diversificate, 

de calitate mai înaltă

© In anul 1981, volumul serviciilor prestate 
pentru populație se va ridica la 48,1 miliarde 
lei — cu 13,2 la sută mai mult decit în 1980.

® Pentru satisfacerea în condiții mai bune a 
solicitărilor cetățenilor, se vor lua măsuri vizînd 
îmbunătățirea organizării și funcționării rețelei 
unităților de servire prin repartizarea judicioasă 
a acesteia pe teritoriu, cit mai aproape de 
public, diversificarea serviciilor și ridicarea ca
lității acestora.

© O dezvoltare importantă vor cunoaște 
unitățile prestatoare de servicii nu numai de la 
orașe, ci si de la sate, la organizarea acestora 
participînd și sectorul cooperatist al agriculturii,

© Asemenea măsuri, ca și cele luate în ulti
mul timp în direcția dezvoltării micii industrii sînt 
menite să ducă, în cincinalul viitor, la dublarea 
volumului serviciilor către populație.

Sa acționăm energic pentru înfăptuirea neabătută

a sarcinilor subliniate la recenta plenară a C. C. al P. C. R.

PRODUCȚIA NETA SI PRODUCTIVITATEA MUNCII -
1 1

in relație directă cu spiritul organizatoric și progresul tehnic

Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste, 

CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI?

„tribuna democrației* : Activitate
rodnică prin adaptarea unor
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Din mersul 

autobuzului
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Sergiu R. din lași s-a urcat, 
ca de obicei, în autobuzul de pe 
linia care-l ducea spre cas... 
Deși in z ua aceea nu acea 
absolut nici un motiv si se gră
bească, S. R. n-a mai așteptat 
ca, la sosirea vehicolului în sta
ția de destinație, autobuzul să 
oprească. A forțat ușa mașinii 
și a sărit din mers. Dezechili
brat, a plonjat cu capul drept 
intr-un trotuar. Acum, medicii 
depun toate eforturile pentru a-l 
repune din nou pe p.cioare. Și 
totul, dintr-o grabă fără rost.

Iresponsabilitate
Radu Gioleanu, de la „Electro- 

metal" din Cluj-Napoca, s-a dus 
duminică dimineața la între
prindere, unde iși avea parcat 
autoturismul. S-a dus pe trei 
cărări, după un chef de pomină. 
S-a urcat la volan, dar cind să 
miște mașina din loc, a avariat 
două dintre autoturismele cole
gilor de muncă. Apoi a început 
să alerge pe străzi în zlg-zag. 
Doi șoferi profesioniști s-au luat 
după el, cu gîndul să-l oprească 
din cursa pericul' asă. Dar R.G. 
nu s-a lăsat stopat decit in mo
mentul in care a intrat cu toată 
viteza intr-un stilp de beton. 
Din nefericire, cu ci'eva secun
de înainte de stilp, derapind pe 
trotuar, el a lovit o femeie care 
mergea liniștită cu soțul de 
bra'. Femem și-a pierdut via a 
Din pricina unui be'iv irespon
sabil, doi copii au rămas a um 
fără mamă.

Ferm hotărîți să-și consolideze 
prestigiul de colectiv fruntaș în ca
drul unităților industriei construc
toare de mașini, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la întreprin
derea de mecanică fină din Sinaia au 
desfășurat și în acest an o activi
tate fructuoasă, eficientă. Bunăoară, 
in nouă luni din acest an, prevede
rile de plan la producția netă au fost 
depășite cu 3,4 la sută. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
în nouă luni din acest an producția 
netă a crescut cu 16,7 la sută, iar 
productivitatea muncii, calculată pe 
baza acesteia, cu 12,5 la sută. Creș
terea susținută a productivității mun
cii s-a dovedit a 
fi factorul hotări- 
tor al sporirii 
producției nete. 
Practic, pe seama 
creșterii produc
tivității muncii 
s-a obținut 75 la 
sută din sporul producției nete rea
lizat față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Șeful serviciului plan. Marian Că- 
pruru, ne prezintă un calcul : dacă 
productivitatea muncii s-ar fi men
ținut in acest an la nivelul din anul 
trecut, în 9 luni s-ar fi obținut o 
producție netă cu 45 milioane lei mai 
mică decit realizările actuale. Dar, 
prin depășirea sarcinii de creștere a 
productivității muncii, colectivul și-a 
adus o contribuție în plus la for
marea venitului național cu 21 mi
lioane lei, la majorarea fondurilor 
proprii ale Întreprinderii cu 5 mi
lioane Iei ; fondul de participare a 
oamenilor muncii la beneficii, afe- 
renie acestui spor de producție netă, 
reprezintă 1,1 milioane lei. Concluzia 
este limpede : în condițiile noului 
mecanism economico-financiar, orice 
efort depus pentru creșterea produc
tivității muncii influențează direct 
sporirea mai accentuată a producției 
nete, a venitului național, cîștigurile 
oamenilor muncii din întreprindere. 
Iată de ce, pentru colectivul unității 
din Sinaia, creșterea continuă a pro
ductivității muncii reprezintă un 
obiectiv prioritar, de permanentă ac
tualitate. Care sînt, concret, direc
țiile în care se acționează pentru 
creșterea productivității muncii ?

— In primul rind — ne spune ing. 
Petre Furdea,, tehnolog-șef — avem 
în vedere promovarea consecvență a 
progresului tehnic, a tehnologiilor 
moderne, de mare eficiență, in prin
cipal prin eforturile „proprii ale mun
citorilor și specialiștilor noștri. Un 
exemplu. La un moment dat, s-a 
propus ca la pulverizatoare să se in
troducă un procedeu nou de găurire-

alezare adîncă. Introducerea nou
lui procedeu era foarte costisitoare. 
Au fost analizate, cu răspundere și 
încredere în forțele noastre ingine
rești, toate aspectele tehnice și fi
nanciare ale soluțiilor propuse, stabi- 
lindu-se și eficienta economică care 
putea fi obținută. Așa incit noul pro
cedeu tehnologic adoptat, care se 
aplică in întreprinderea noastră pen
tru prima dată în țară, s-a dovedit 
deosebit de valoros. sub aspect eco
nomic, ceea ce ne-a îndemnat să-1 
extindem și la alte produse. Mai 
exact, pe această cale, la oderațla 
amintită s-a asigurat sporirea de pes
te 6 ori a productivității muncii, con-

La întreprinderea de mecanică fină 
din Sinaia . 1

.•vu-.
comitent cu eliberarea unor supra
fețe productive și îmbunătățirea sen
sibilă a calității produselor. La nive
lul acestui an, eficiența economică a 
acestui nou procedeu tehnologic se 
ridică la peste 11 milioane lei.

Intre acțiunile ce se întreprind 
pentru introducerea noului, pentru 
creșterea productivității, o aten
ție deosebită se acordă mecani
zării muncii. Cele mai multe opera
ții manuale se regăseau Îndeosebi la 
ajustări, debavurări și la montaj. Ele 
reprezentau, în urmă doar cu cîțiva 
ani, circa 14 la sută din volumul to
tal de manoperă. Dar nu s-a consi
derat nicidecum că o asemenea re
zervă de sporire a productivității, 
prin mecanizarea muncii manuale, 
ar fi prea mică. Dimpotrivă, s-au in
vestigat atent, perseverent căile și 
posibilitățile pentru valorificarea ei. 
Rezultatele au confirmat așteptările. 
Astfel, prin introducerea unor mașini 
de debavurat prin vibrații sau cu 
prize abrazive, precum și a unor în- 
șurubătoare mecanice, manopera la 
aceste operații a fost redusă, în me
die, cu 50 la sută. S-au găsit soluții 
și pentru mecanizarea operațiilor dc 
rodare-lenuire : în prezent. 27 de 
muncitori execută un volum do două 
ori mai more de astfel de lucrări de
cit cel realizat înainte de 90 de mun
citori.

Este demn de remarcat că aseme
nea îmbunătățiri tehnice și tehnolo
gice asigură si reducerea efortului 
fizic al muncitorilor. Bunăoară, se 
știe că prinderea și desprinderea ma
nuală a pieselor pe dispozitivele de 
lucru solicită un plus de efort fizic 
și consumă foarte mult din timpul 
productiv al muncitorilor. Este o

problemă cu care se confruntă multe 
unități constructoare de mașini. La 
întreprinderea din Sinaia insă s-au 
făcut pași importanți în rezolvarea 
ei. Pe baza propunerilor gindite și 
transpuse în practică de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinderii, 
operația de prindere și desprindere 
manuală a anumitor piese a fost în
locuită în multe cazuri cu strîngeri 
mecanice, pneumatice. hidraulice 
sau cu strîngerea simultană a mai 
multor piese. Ca urmare, concomi
tent cu reducerea efortului fizic, pro
ductivitatea muncii a crescut la aces
te operații cu 20—40 la sută.

Indiscutabil, succesele obținute în 
creșterea p-oduc- 
tivițății /muncii 
sînt un rezultat 
firesc și al price
perii, abnegației 
și'înaltei conști
ințe cu care ac
ționează colecti

vul întreprinderii pentru utilizarea 
corespunzătoare a mijloacelor teh
nice.

— In ce ne privește — ne spune 
maistrul Vasile Scarlat din cadrul 
secției de reparații — acordăm o 
maximă atenție executării unor lu
crări de calitate și într-un timp 
foarte scurt. Este firesc dacă avem 
în vedere că reducerea cu numai o 
zi a duratei planificate de reparație 
a unui agregat pentru prelucrat cor
purile pampelor de injecție echiva
lează cu realizarea suplimentară a 
peste 500 de pompe, care pot echipa 
tot atîtea motoare pentru autoca
mioane, locomotive sau nave mari
time. Iată de ce, pornind de la înțe
legerea clară a unei asemenea reali
tăți, printr-o organizare mai bună a 
producției și a muncii, colectivul 
nostru a -reușit în acest an să re
ducă substanțial duratele planificate 
de staționare a mașinilor in repara
ții, in unele cazuri chiar cu 8—10 
zile.

„Realizările de oină acum reprezintă 
— așa cum plastic se exprima secre
tarul comitetului de partid din între
prindere, Ion Grama — oglinda vie a 
hotărîril comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a nu precupeți în 
lunile care urmează nici un efort 
pentru ca, pe baza ridicării în conti
nuare a productivității muncii, să în
cheiem acest an, așa cum sublinia 
la recenta plenară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu rezultate remarcabile 
în producție, să cîștigăm noi poziții 
în bătălia pentru o calitate nouă, 
superioară".

Iile ȘTEFAN

Dialogul purtat cu primarul orașu
lui Sîngeorz Băi, tovarășa Amalia 
Horea, a pornit de la următoarele 
date mai mult decît interesante : 39 de 
întilniri înregistrate în răstimpul 
scurt de la inițierea „Tribunei demo
crației" pînă în prezent ; o medie 
de participare de 350 locuitori la fie
care manifestare ; peste 100 de pro
puneri consemnate în așa-numicul 
„Registru cu porunci" (denumire, de
sigur, foarte ciudată, dar justificată, 
vom vedea de ce) și — esențial — 
transpuse ulterior în fapte.

— Datele expuse denotă că la 
Sîngeorz Băi are loc săptămînal cite 
o „Tribună a democrației"...

— ...Fără nici o excepție. Dumini
că de duminică, la ora 12,30, sala 
mare a casei de cultură devine, pen
tru cel puțin două 
ore, forumul de
mocratic al sîn- 
georgenilor, în ca
drul căruia se face 
bilanțul perioadei 
trecute, se proiec
tează faptele de 
muncă ale celei viitoare, iși găsesc lă
murire. prin intermediul cadrelor 
competente, problemele pe care Ie au 
sau le ridică localnicii din toate do
meniile activității lor.

— Nu sînt, oare, puțin prea dese 
aceste dialoguri ? Nu se banalizează ?

— Deși' prin Statutul F.D.U.S. se 
prevede organizarea lunară a „Tri
bunelor democrației", noi le conside
răm firești in felul acesta, deoarece 
se preia, valorificîndu-se superior, o 
veche tradiție locală — așa-numitul 
„obicei al poruncilor", pe care l-au 
moștenit oamenii din așezările înși
rate pe valea Someșului.

„Tribuna democrației" s-a mulat, 
așadar, în această zonă a județului 
Bistrița-Năsăud peste o formă tradi
țională. Fără îndoială, nu e vorba 
de o preluare mecanică, ci de o 
adaptare la conținutul, real și efi
cient, fundamental nou. al de
mocrației socialiste. în ce constau 
schimbările care au avut Ioc ?

Discutăm cu Anchidim Scurtu, om 
de 77 de ani din comuna Rebrișoara :

— Și înainte și acum Ia adunări 
venim în straie de sărbătoare. Și 
înainte și acum ne, întîlnim în a- 
ceeași zi și în același ceas, fără vreo 
chemare specială. Dar înainte ve
neam să ascultăm „porunci", acum 
venim să ni le dăm singuri. După 
care ne apucăm mai cu drag și mai 
cu spor de treabă. Obiceiul „porun
cilor" a rămas, dar înainte stăpînirea 
poruncea oamenilor, în timp ce azi 
toți împreună poruncim, adică hotă- 
rîm ce trebuie să se facă.

Ce se discută, ce se dezbate ? Mai 
întii sînt de reținut propunerile, su
gestiile pentru gospodărirea locali
tății. Sînt consemnate în „Registrul

cu porunci", care preia și el o titula
tură veche, conferindu-i semnificații 
noi.

Cîteva exemple : furiile dezlănțui
te ale apelor au făcut complet im
practicabil, pe aproximativ 5 km, 
drumul dintre centrul comunei și sa
tele Gersa I și Gersa II. Mersul 
autobuzelor a fost întrerupt și nave
ta celor care lucrau la întreprinde
rile din Năsăud se efectua în condi
ții dificile. Multi au văzut rezolvarea 
acestei situații doar prin aducerea 
de la direcția județeană a drumuri
lor a unor utilaje terasiere grele. 
Dar cetățenii Nicolae Mureșan și 
loan Olaru au cerut să se „porun
cească" altfel. Și au făcut-o cu atita 
convingere în cadrul unei „tribune", 
incit la finalizarea acțiunii au luat

Din experiența Consiliului județean 
Bistrița-Năsăud al F.D.U.S.
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„Scinteii*^j

Cuvintul citițorijojr
CUVINTUL

oamenilor muncii

Cetățenii —
Dintr-o așezare rurală, agrară, 

cum era in trecut, localitatea 
Sînnicolau Mare, județul Timiș, a 
devenit, în anii noștri, un oră
șel modern, cu unități industria
le. Prin construcția și punerea in 
funcțiune a unor obiective noi — 
întreprinderile de cinepă și filatură 
— țesătorie, fabricile de mobilă și 
de ciorapi, complexul de legume- 
fructe, întreprinderea pentru pro
ducerea nutrețurilor combinate, fa
brica de lapte praf, o secție a în
treprinderii „Electrometal" din Ti
mișoara — precum și prin dezvol
tarea altor unități economice, in
dustria localității a ajuns să par
ticipe cu peste 4,5 la sută la pro
ducția industrială a întregului 
județ.

Zeci de blocuri noi, școli, uni-

edilii orașului
tăți sanitare, spații comerciale, 
străzile asfaltate, spațiile verzi ame
najate pe multe hectare dau orașu
lui un aspect atrăgător, proaspăt, 
în perioada actualului cincinal s-au 
construit la Sînnicolau Mare 350 
apartamente, 3 cămine pentru ne- 
familiști cu 423 locuri și o cantină 
in zona industrială de nord a ora
șului. Se află în construcție încă un 
cămin pentru nefamiliști, cu 224 de 
locuri, iar pînă la sfîrșitul acestui 
an se vor mai da în folosință alte 
12 apartamente. Și e3te interesant 
de arătat una din principalele re
surse care au permis aceste trans
formări : valoarea obiectivelor în
făptuite prin muncă patriotică de
pășește, în acest cincinal, 45 mi
lioane lei.

Toate aceste Înfăptuiri, buna gos

podărire și Înfrumusețare a orașu
lui au fost posibile prin conlucrarea 
permanentă a consiliului popular 
orășenesc cu cetățenii, prin valorifi
carea competentă a propunerilor și 
inițiativelor oamenilor muncii care

au pus întotdeauna umărul la în
făptuirea acestor propuneri.

Ioan SBIRCIOG 
orașul Sînnicolau Mare, 
județul Timiș

A transporta modern, a transporta ieftin
Este binecunoscut faptul că unul 

din mijloacele de transport moder
ne și economicoase este cel contei- 
nerizat. Despre avantajele acestuia 
s-a scris foarte mult. Se pare însă 
că la Combinatul metalurgic Cim- 
pia Turzii nu au fost bine înțelese 
avantajele acestui sistem de trans
port. De ce spun asta ? întreprin
derea noastră, de utilaj greu și 
transport pentru construcții Brașov, 
are contractate mari cantități de 
sîrmă, care se livrează în colaci, de 
la combinatul din Cîmpia Turzii. 
Beneficiari ai acestui produs sînt 
și alte numeroase întreprinderi din 
țară. In prezent, produsele sînt li
vrate în vagoane. Or, nu toate în
treprinderile beneficiare au linii de 
garaj și primirea sirmei în vagoane 
creează multiple greutăți legate de 

* descărcare, apoi de încărcare și 
transport cu mașinile la unități etc. 
— ceea ce înseamnă, in final, mari 
cheltuieli suplimentare. Toate aces
te neajunsuri ar putea fi înlăturate 
dacă transportul mărfii s-ar face în 
sistem conteinerizat. Pe de altă 
parte, prin folosirea transconteine- 
relor, cu care este dotată suficient 
calea ferată, s-ar elibera numeroa

se vagoane pentru transportul altor 
mărfuri.

Date fiind toate acestea, am so
licitat Combinatului metalurgic 
Cîmpia Turzii să ne expedieze 
produsele în transconteinere, aco
perite sau descoperite. Am fost 
însă refuzați, pe motiv că între
prinderea furnizoare n-are dotarea 
corespunzătoare pentru încărcarea 
transconteinerelor. Or, realizarea 
acestei dotări nu este o problemă 
de nerezolvat pentru o unitate e- 
conomică modernă, care produce 
atîtea sortimente metalurgice ce 
presupun tehnologii superioare. 
Conducerii acestei unități, inclusiv 
Ministerului Industriei Metalurgice 
n-ar trebui să le fie indiferent 
modul în care se expediază produ
sele. sursa de economisire pe pla
nul economiei naționale care s-ar 
crea prin modernizarea transpor
tului. De aceea, așteptăm măsuri 
operative pentru introducerea siste
mului de transport mai economic 
— transconteinerizat.

Nlll STEFtRȚA
tehnician, 
întreprinderea de utilaj greu 
și transport pentru construcții Brașov

parte 200 de familii și 110 atelaje. 
Nu s-a reparat drumul doar pe o 
porțiune, ci pe întreaga lui întindere 
de 11 km ; și s-a lucrat atît de bine 
incit, din septembrie, întreprinderea 
de transporturi a aprobat circularea 
pe acest traseu nu a unui singur 
autobuz, cum fusese înainte, ci a trei 
curse zilnic.

Originalul sistem de întrunire a 
„Tribunei democrației" este specific 
și altor localități de pe valea su
perioară a Someșului Mare. în co
muna Feldru l-am găsit pe primarul 
Nicolae Petri bătînd țărușii care 
trasau fundația primului bloc de lo
cuințe ce urmează a fi construit în 
comună. Cerîndu-i exemple de „po
runci" și-a îndreptat privirea spre o 
fîntînă de unde iau apă cei care vin 
la casa tineretului, la dispensar, la 
căminul cultural, la arena sportivă :

— Pe ciutură nu este încrustat nu
mele lui Vasile Huța și nici al lui 
Alexandru Pop, dar ei sînt autorii 
ideii și principalii animatori ai în
făptuirii. Izvorul fîntînii a fost „gă
sit" la o „tribună". Din celelalte 80 
de inițiative, aș aminti că, la o altă 
„tribună", gospodina Todosia Timoce 
a spus consătenilor săi cum și-a 
realizat o mîndrețe de podeț, indem- 
nînd consătenii să-i urmeze exem
plul. Drept urmare, alte 179 de fa
milii pătrund acum in bătătură pes
te praguri noi. Iar așezarea arată 
mai frumos.

Originalitatea întrunirilor din cadrul 
„Tribunei democrației" în această 
parte a județului Bistrița-Năsăud 
rezultă și din alte aspecte. Păstrin- 
du-se tradiția, se începe cu ceea ce 
în limbaj obișnuit am numi — faptul 
divers local. La Sîngeorz Băi auzeam.

vechi tradiții
de exemplu, asemenea vești : „Prin 
ogradă mi s-au pripășit două oi ; pă
gubașul le găsește bine hrănite la..." ; 
„In solarul pe care l-am amenajat 
astă primăvară voi obține recolte de 
legume și în decembrie. Cei 32 de 
deținători de astfel de amenajări, 
precum și alți interesați mă găsesc la 
adresa..." Acest gen de „mică publici
tate" este tonifiantă, dezleagă gindu- 
rile și leagă inimile, cimentează cu 
rapiditate interesul individual in cel 
obștesc, informează și transmite aju- 
tînd la generalizarea unor valoroase 
inițiative.

Izul tradițional nu elimină intere
sul pentru viața modernă. Medici, 
juriști, ingineri, alți specialiști din 
localitate sau invitați de la instituți
ile județului se perindă, din săptămi- 

nă în săptămînă, 
explicînd proble
mele pe care le 
implică! sănătatea 
publică, alimen- 

,tația rațională, 
diferitele legi sau 
proiecte de legi,

dezvoltarea micii industrii, situațiile 
specifice pe care le îmbracă moder
nizarea zootehniei în zonele de deal 
și de munte etc.

Dar ce este mai important e faptul 
că atît cei care pun int-ebări, cit și 
cei care dau răspunsuri se reîntîl- 
nesc pe terenul muncii, al transpu
nerii in viață a propunerilor formu
late. Un „caz" tipic recent este cel 
al învățătorului Gavrilă Dan și ță
ranului Alexandru Joja, care și-au 
unit glasurile și gîndurile in cadrul 
unei „tribune", apoi forțele cu alți 
250 de sîngeorzeni care locuiesc in 
zona străzilor „Stejarului" și „Tei
lor", reușind, în după-amiezlle a 
două duminici, să paveze trotuarele 
și caldarîmul. La fel s-a întimplat 
apoi pe străzile „Ghioceilor", „Pri
măverii", „Cerbului", „Berzei", la în
treținerea parcurilor și zonelor verzi, 
la alte lucrări de interes public, ? 
căror valoare totală depășește, 1 
timpul celor trei trimestre scurse 
anul curent, 10 milioane** .^lei.

Și în celelalte localități elba
someșeană — Rodna, Șanț, ,va . -ică 
— „Tribunele democrației" sînt ți
nute cu regularitate. Ele și-au găsit 
eficiența in activități diverse, în mii 
de ore de muncă patriotică prestate 
la curățatul pășunilor alpine, la con
struirea de noi unități comerciale, la 
plantări de flori și arbori ornamen
tali, la repararea morilor. Pretutin
deni, într-o fericită îmbinare a obice
iurilor și virtuților tradiționale cu 
cerințele, exigențele și posibilitățile 
societății noastre.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii*

Din isprăvile
Cu citva timp în urmă, am fost 

trimis de cooperativa „Chimica" 
din comuna Pielești, județul Dolj, 
să ridic de la fabrica de ambalaje 
a întreprinderii „Energia“-Constan- 
ța cîteva mii de bidoane din tablă. 
Deși exista un contract încheiat, 
șefa serviciului desfacere al între
prinderii constănțene a refuzat 
să-mi livreze bidoanele, motivind că 
furnizează aceste produse numai 
unităților subordonate Ministerului 
Chimiei, fără să se gîndească la 
carburanții consumați cu autoca
mionul pe o distanță atît de mare. 
Am făcut cale întoarsă la Craiova, 
unde am luat comandă și delegație 
de la întreprinderea chimică de

birocrației...
aici, cu care, de asemenea, coope
rativa din Pielești are contract. 
Revenind la fabrica din Constanța, 
spr.e surprinderea mea, am fost din 
nou refuzat. Abia după îndelungate 
insistențe și discuții am putut ridi
ca cele 20 000 de bidoane contrac
tate care au fost încărcate în auto
camion. Intîmplarea ar putea părea 
minoră, dar prin consecințele ei 
păgubitoare — am aflat că și alții 
au pățit ca mine sau au trebuit să 
aștepte cu mașinile cîteva zile pînă 
să le încarce — nu poate fi trecută 
cu vederea.

Mihai DIDA
Craiova

Pe scurt, din scrisori
• Pe calea urbanizării. Jurilovca, în trecut doar un sat de pescari, a 

devenit în ultimii ani un frumos centru pe cale de urbanizare. Aici s-au 
construit aproape 500 apartamente, școli, o grădiniță pentru copii, un oficiu 
P.T.T.R., spații comerciale și pentru prestări de servicii, o secție de 
semiconserve din pește, o alta de bunuri de uz casnic, o brutărie 
etc. (Anfim Plcerița. pensionar, comuna Jurilovca, județul Tulcea) 
• Neglijență. In urma lucrărilor de construcții ce se execută in zona gării 
Negrești — Vaslui și a canalizării necorespunzătoare, cîteva zeci de hec
tare de teren sînt inundate periodic, stricindu-se recoltele. (Ntță Mihalache, 
Negrești, județul Vaslui) • Metal economisit. Oamenii muncii de 
la întreprinderea mecanică Brașov au economisit în ace3t an 70 tone 
de metal, prin renunțarea la produsele cu coeficient de valorificare scăzut, 
introducerea unor tehnologii noi, înlocuirea acoperirilor metaltee cu aco- 
pe-i-i din masă p'astică etc. (Nicolae Lepădatu, învățător). • O sugestie. 
Călătorind de multe ori cu trenul, am observat de-a lungul liniilor unele 
cabine, cantoane sau posturi de observație care, necesare, probabil, cu ani 
în urmă, dar care, prin introducerea mijloacelor moderne, automatizate, 
au devenit inutile. Pentru a nu se degrada, nemaifiind folosite, sugerez 
forurilor C.F.R. de resort să ia măsuri pentru demolarea lor șl recupera
rea materialelor. (Vasile Negescu, corespondent voluntar).

I
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COMUNICAT
privind vizita de prietenie în Republica 

Socialistă România a tovarășului Todor Jivkov 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

intîlniri la C. C. al P. C. R.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialista România, tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a efectuat, în zilele 
de 18—19 octombrie 1980, o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Todor Jivkov șl persoa
nele care l-au însoțit au vizi
tat unitatea română a întreprinde
rii de mașini și utilaje grele Giurgiu- 
Ruse — rod al strînselor relații de 
colaborare și conlucrare româno- 
bulgare — precum și Combinatul 
chimic din orașul Giurgiu.

Oaspeților bulgari Ii s-a făcut o 
primire călduroasă — expresie a sen
timentelor de stimă și prietenie ce 
animă popoarele român și bulgar, a 
legăturilor, cu vechi si bogate tradi
ții, de colaborare și bună vecinătate 
dintre cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au avut con
vorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă plină de cordialitate și în
țelegere tovărășească — caracteristi
că iitîlnirilor dintre cei doi condu- 
căt de partid și de stat.

C.a convorbiri au participat :
Din zțrea română : tovarășii 

Leonte utu. membru al Comitetu
lui Politie Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare economi
că și tehnico-știlnțifică, Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Bîrlea, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, directorul Cabinetului secre
tarului general al partidului si pre
ședintelui republicii. Constantin Mi- 
tea, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, con
silier al secretarului general al parti
dului și președintelui republicii, Pe
tre Duminică, ambasadorul Reoubli- 
cii Socialiste România la Sofia.

Din partea bulgară : tovarășii An
drei Lukanov, membru supleant c! 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria,

0 întîlnire fructuoasă pentru dezvoltarea 
colaborării prietenești româno-bulgare

S-ar putea splină, Intr-un anu
mit sens, că distanta diâtre’ Bucu
rești și Sofia nu a părut niciodată 
atît de mică, așa cum apare astăzi. 
Explicația este simplă : pe acest 
itinerar, luminat de glorioase tra
diții de luptă comună pentru înfăp
tuirea mărețelor idealuri ale 
libertății și independenței naționale, 
au apărut în ultimul deceniu și 
jumătate nenumărate „puncte de
popas“ : Giurgiu și Ruse, Turnu 
Măgurele și Nicopole... Nume cu
profundă rezonanță istorică în con
știința popoarelor român și bulgar, 
dar și cu o puternică rezonanța 
contemporană. In această ambianță 
e-au pus temelii trainice unor 
grandioase obiective de viitor, rea
lizate prin efortul și iscusința am
belor popoare. Ne-am obișnuit, de 
aceea, ca numeroase din întilnirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
tovarășul Todor Jivkov — intîlniri 
ivind un rol determinant în impul- 
:io area și dinamizarea colabo- 

, multilaterale dintre țările 
, •» — să aibă loc pe acest „iti-
ne a. -al prieteniei și bunei veci
nătăți.

Noua 1 mire prietenească ro- 
mâno-bu. ă la nivel inalt a 
debutat la uiurgiu, oraș înfrățit, în 
sensul cel mai concret, cu localita
tea vecină de peste Dunăre, Ruse, 
prin construirea în comun a marii 
Întreprinderi de utilaj greu, a 
cărei piatră de temelie a fost pusă 
de cei doi conducători de partid și 
de stat în urmă cu patru ani. în- 
timpinați cu căldură și dragoste de 
lucrătorii acestei mari întreprinderi, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au putut urmări, ast
fel, în mod direct, stadiul lucrărilor 
de construcții și montaj i e pe 
malul românesc al Dunării la 
această importantă unitate. Eucuria 
cu care colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaj greu 
și de la Combinatul chimic, locui
torii Giurgiului au salutat reîntîlni- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Todor Jivkov repre
zintă parte din bucuria și satisfac
ția împărtășite de întregul nostru 
popor. Experiența a dovedit că 
asemenea intîlniri — devenite o 
practică curentă și fertilă pentru 
evoluția continuu ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare c in- ’ 
tre România și Bulgaria în vasta 
operă de construcție socialistă — 
sint o exoresie a voinței de a va
lorifica cît mai amplu posibilitățile 
de lărgire neîntreruptă a conlucrării 
noastre. Aceste intîlniri au îmbo
gățit de fiecare dată relațiile exis
tente. au impulsionat dezvoltarea 
lor multilaterală.

Este o realitate pusă pregnant în 
evidență și de noua întîlnire. Des- 
fășurindu-se in atmosfera de caldă 

președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală bulgaro- 
română de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Milko Balev, se
cretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, Niko Iahiel, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, consilier 
al primului secretar, Petăr Danailov, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria 
la București.

In cursul convorbirilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov s-au informat reciproc despre 
sarcinile actuale pe care le rezolvă 
cele două popoare în construcția 
Socialistă, precum și despre obiecti
vele privind dezvoltarea în perspec-, 
tivă a României și Bulgariei. S-a 
subliniat că succesele remarcabile 
obținute de cele două țări în dezvol
tarea lor multilaterală constituie o 
bază trainică pentru extinderea în 
continuare a relațiilor bilaterale în 
interesul popoarelor român și bulgar, 
al țărilor socialiste, al cauzei păcii 
și socialismului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au menționat 
cu satisfacție că relațiile bulgaro- 
române, de colaborare pe multiple 
planuri, se dezvoltă pe o linie as
cendentă. pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Bulgaria din 
noiembrie 1970.

S-a subliniat că documentele sem
nate și hotărîrile privind dezvoltarea 
și aprofundarea colaborării economi
ce și tehnico-științifice, luate în 
cursul vizitei oficiale de prietenie a 
delegației de partid și de scat a Re
publicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România din iunie 
1980, se îndeplinesc cu succes.

Au fost convenite noi înțelegeri și 
s-au prevăzut o serie de acțiuni care 
vor contribui la ridicarea la un nivel 
superior a colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, la extinderea și perfecționarea 
ei în continuare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au analizat și 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale și mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Condu
cătorii celor două țări au acordat o 
importanță de primă însemnătate 
politicii de destindere si au dat ex
presie hotărîrii Republicii Socialiste 

prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă ce caracterizează ansamblul 
relațiilor româno-bulgare, întîlni- 
rea dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, convorbirile prie
tenești au prilejuit informarea re
ciprocă asupra preocupărilor si sar
cinilor ce stau in fața popoarelor 
remân și bulgar in construcția so
cialistă, asupra obiectivelor și pro
gramelor de dezvoltare in perspec
tivă a României și Bulgariei. Se 
știe, astfel, că ambele țări se află 
in prezent la confluența dintre două 
cincinale, ambele propunindu-și ca, 
pe baza succeselor obținute în 
îndeplinirea planurilor cin inale 
1976—1980, ■ să treacă la înfăptui
rea în cele mai bune condiții a vii
toarelor planuri economice pe peri
oada 1931—1985.

Multiple sint preocupările comune 
ale țărilor noastre pe planul dezvol
tării economice și sociale. Și mul
tiple sint domeniile concrete în 
care se dezvoltă o fructuoasă cola
borare intre ele. Viața însăși atestă 
cu putere că, răspunzînj intere
selor supreme ale celor două 
popoare, relațiile româno-bul- 
gare, avînd ca temelie comu
nitatea orînduirii, a mărețelor 
idealuri ale socialismului și comu
nismului, s-au ridicat în ultimele 
decenii pe o treaptă calitativ su
perioară, au cunoscut, în spiritul 
prevederilor Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală din noiembrie 1970, un pro
ces de continuă extindere și apro
fundare.

Este o realitate că potențialul 
economic în continuă creștere și 
modernizare al ambelor țări, suc
cesele remarcabile obținute in dez
voltarea lor multilaterală constituie 
o premisă din cele mai favorabile 
pentru ridicarea la un nivei tot 
mai înalt a conlucrării in sfera 
producției materiale, în toate do
meniile de activitate.

O caracteristică fundamentală a 
înțelegerilor și hotărîrilor adoptate 
in ultimii ani este afirmarea cu 
tot mai multă pregnanță a forme
lor moderne, superioare de conlu
crare, care urmează să capete o 
pondere crescindă în ansamblul 
colaborării, exemple din cele mai 
elocvente pe acest plan fiind ma
rile obiective industriale in curs de 
realizare cu eforturi comune: între
prinderea de utilaje și mașini grele 
Giurgiu-Ruse și Complexul hidro
tehnic Turnu Măgurele-Nicopole, 
care, după cum se știe, vor fi ur
mate de alte obiective simi
lare edificate in cooperare. Dep- 
sebit de semnificativ pentru cursul 
dinamic al colaborării multilaterale 
dintre țările noastre este faptul că, 
la actuala întîlnire, au fost conve
nite noi înțelegeri și s-au prevăzut 
o serie de acțiuni de natură să

România și Republicii Populare 
Bulgaria de a milita și în viitor pen
tru menținerea păcii, pentru reali
zarea unui real progres în domeniul 
dezarmării. pentru dezvoltarea co
laborării intre popoare, pentru conso
lidarea securității europene, pentru 
înfăptuirea în viață a Actului final 
de la Helsinki. A fost subliniată im
portanța deosebită pe care ar avea-o 
conferința pentru dezangajare mili
tară și dezarmare în Europa. Un rol 
esențial în ce privește obținerea unui 
acord comun privind convocarea a- 
cesteia și conținutul lucrărilor ei tre
buie să-1 aibă reuniunea de la Ma
drid a reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința general-eu- 
ropeană.

Cele două părți apreciază că pro
punerile avansate de Uniunea 
Sovietică cu privire la rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa constituie o bază bună pentru 
purtarea de tratative în această pro
blemă.

România și Bulgaria consideră că 
trebuie să se facă totul pentru în
cetarea conflictului și a ostilităților 
militare dintre Iran și Irak, pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a 
problemelor dintre aceste state, în 
spiritul înțelegerii și respectului re
ciproc.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au reafirmat hotărîrea Republi
cii Socialiste România și a Republicii 
Populare Bulgaria de a-și extinde 
și în viitor relațiile multilaterale cu 
toate țările balcanice, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, bunei vecinătăți și a colabo
rării reciproc avantajoase — ceea ce 
corespunde intereselor popoarelor din 
Balcani, cauzei păcii și securității în 
Europa și în lume.

In timpul convorbirilor au fost 
analizate și alte probleme interna
ționale de interes reciproc.

Cele două părți și-au exprimat 
deosebita lor satisfacție față de noua 
întîlnire între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
față de rezultatele obținute și hotărî
rile luate care vor contribui la extin
derea și aprofundarea în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, ceea ce este 
în interesul popoarelor român și bul
gar, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.

contribuie la ridicarea la un nivel 
superior a ansamblului colaborării 
economice și tehnico-științifice.

Convorbirile purtate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au prilejuit, totodată, analiza unor 
probleme actuale ale situației in
ternaționale și mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale. A fost 
reafirmată, in acest cadru, hotă
rîrea ambelor țări de a acționa în 
continuare pentru insănâtoșirea 
climatului politic, pentru menți
nerea păcii, reluarea și continuarea 
politicii de destindere și colabora
re, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor 
conflictelor dintre state, a tuturor 
problemelor litigioase din diferite 
zone ale globului.

Ca state europene. România și 
Bulgaria manifestă un viu interes 
pentru înfăptuirea unei reale și 
trainice securități pe continent. 
Este vorba de un obiectiv de sem
nificare istorică, a cărui realizare 
impune intensificarea eforturilor 
tuturor statelor, ale tuturor po
poarelor continentului. De o mare 
însemnătate pentru mobilizarea 
eforturilor în acest’sens este buna 
pregătire a viitoarei reuniuni ge- 
neral-europene de la Madrid, che
mată să cea un nou impuls pro
cesului de traducere în viață, ca un 
tot unitar, a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. Ambele țări 
acordă o mare atenție preconiza
tei Conferințe pentru dezangajarea 
militară și dezarmare în Europa, 
un rol esențial in ce privește reali
zarea unui acord privind convoca
rea și conținutul lucrărilor acesteia 
revenind, de asemenea, reuniunii 
de la Madrid.

Este cunoscută, totodată, atenția 
pe care o acordă țările noastre 
problemelor cooperării interbal- 
canice. în cadrul actualului schimb 
de păreri, a fost reafirmată hotă
rîrea României și Bulgariei de a 
acționa pentru dezvoltarea relații
lor multilaterale cu toate statele 
balcanice, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, bu
nei vecinătăți și colaborărir re
ciproc avantajoase.

Prin rezultatele sale rodnice, re
centa întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se înscrie, fără îndoială, ca o nouă 
contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Bul
garia. Este temeiul îndreptățit pen
tru care poporul român salută cu 
căldură noul dialog la nivel Înalț, 
cu convingerea că rezultatele sale 
slujesc pe deplin intereselor și as
pirațiilor noastre comune, cauzei 
socialismului, păcii și progresului 
general.

Dumitru ȚINU

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit mesajul Domniei Voastre de felicitări cu ocazia celei de-a 
XXII-a aniversări a independenței țării noastre. Mulțumindu-vă în mod sincer 
pentru acest act de solidaritate, vă rugăm, la rîndul nostru, să primiți urări 
călduroase de fericire personală, precum și da fericire și progres pentru 
poporul prieten al României.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOUR!

Președintele
Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu personal șl al poporului spaniol, adresez Excelenței 
Voastre cele mai vii mulțumiri pentru mesajul cordial de felicitare pe care 
mi l-ați transmis cu prilejul sărbătorii naționale a Spaniei.

Vă adresez, totodată, urări de fericire personală și de bunăstare și 
propășire pentru națiunea dumneavoastră.

JUAN CARLOS

Vizita delegației parlamentare daneze
Delegația Folketingului din Dane

marca, condusă de K. B. Andersen, 
președintele Parlamentului, fost mi
nistru de externe al Danemarcei, a 
avut, luni dimineața, o întrevedere 
cu tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale.

în timpul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații 
existente între România și Dane
marca și au fost abordate probleme 
de interes comun privind extinderea 
și diversificarea cooperării econo
mice româno-daneze, pe multiple 
planuri.

★
în dimineața aceleiași zile, parla

mentarii danezi au făcut o vizită la 
Consiliul popular al municipiului 
București, unde s-au intilnit cu 
tovarășul Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, cu alți membri

Timpul este înaintat și impune pretutindeni măsuri energice pentru
încheierea insămințării griului 

— în cel mult 2-3 zile!
în a doua parte a săptămînii tre

cute, unitățile agricole din județe
le Vilcea, Covasna, Buzău, Galați și 
Tulcea au încheiat semănatul griu
lui pe întreaga suprafață prevăzu
tă. încadrarea efectuării acestei lu
crări in limitele timpului optim, pe 
trei sferturi din suprafața stabilită 
a se insămința in această toamnă, 
prezintă certe avantaje. Ploile care 
au cuprins cea mai mare parte a 
țării măresc umiditatea solului, a- 
sigurînd astfel condiții optime pen
tru răsărirea plantelor și apoi pen
tru înfrățirea lor. Este îndeplinită 
astfel o primă condiție de care de
pinde obținerea de recolte sporite 
in 1981 la această valoroasă cultură 
cerealieră.

Potrivit datelor comunicate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă luni, 20 octombrie, 
au fost însămințate 1 850 000 hec
tare cu grîu, ceea ce reprezintă 79 
la sută din suprafața destinată a- 
cestei culturi. Așa cum rezultă din 
harta alăturată (harta publicată în 
„Scânteia" nr. 11 870 din 19 octom
brie înfățișa stadiul recoltării po
rumbului la 18 octombrie $1 nu 
stadiul însâmințării griului, cum 
eronat a apărut in ziar), intre ju
dețe vecine, și care beneficiază de 
aceleași condiții naturale, există di
ferențe apreciabile in ce privește 
stadiul insămințârilor. Astfel, in 
timp ce in județul Galați semăna
tul griului s-a încheiat, iar in coo
perativele agricole din județul Iași 
această lucrare s-a executat pe 94 
la sută din suprafețe, in județul 
Vaslui au fost însămințate numai 
72 la sută din suprafețele prevăzu
te a se cultiva in cooperativele a- 
gricole. Semănatul griului este in- 
tîrziat și in’județele Timiș, Satu 
Mare și Maramureș, adică tocmai 
acolo unde această lucrare trebuia 
încheiată mai devreme.

Așa cum a cerut comandamentul 
central pentru agricultură, aste ab
solut necesar ca în unitățile agri
cole și județele unde această lucra-

CONCURS
Comitetul executiv al Consi

liului popular și Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
județului Satu Mare, cu spriji
nul Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste și Uniunii ar
tiștilor plastici, organizează un 
concurs republican pentru reali
zarea în municipiul Satu Mare 
a „Monumentului ostașului ro
mân".

Monumentul este dedicat eroi
lor Doporului român care s-au 
jertfit pentru întregirea neamu
lui, eliberarea socială șl națio
nală, independența și suverani
tatea patriei.

Concursul este public, deschis 
tuturor celor care vor să parti
cipe individual sau colectiv.

Predarea proiectelor se va face 
în zilele de 15—16 decembrie 
1980 la sala de marmură a Casei 
Sein teii.

Tematica concursului și lămu
riri suplimentare se pot primi 
la Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului Satu 
Mare (str. Păstrăvului nr. 3—5, 
telefon 17568) și la Uniunea ar
tiștilor plastici (București, str. 
Nicolae Iorga nr. 20, telefon 
50 49 20). 

ai comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal.

în timpul întrevederii, oaspeților 
le-au fost prezentate o serie de rea
lizări ale oamenilor muncii bucu- 
reșteni și au fost informați asUDra 
preocupărilor și activității consiliu
lui popular municipal pentru tra
ducerea in viață a programelor ac
tuale și de perspectivă vizînd dez
voltarea în continuare a Capitalei.

La întrevederi a participat Axei 
Serup, ambasadorul Danemarcei Ia 
București.

★
Membrii delegației parlamentare 

daneze au fost, în cursul dimineții, 
oaspeții întreprinderii de mașini 
grele București, unde au luat cunoș
tință de prestigioasele realizări ale 
colectivului acestei reprezentative 
unități industriale din Capitală.

(Agerpres)

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă (in procente) suprafețele însămințate 
cu grîu in cooperativele agricole pînă in seara zilei de 20 octombrie

re a intîrziat, să fie luate măsuri 
energice pentru a se lucra cu toa
te forțele la pregătirea terenului și 
semănat. Cu atit mal mult se im
pune să se încheie in 2—3 zile in- 
sămințârile, deoarece o mare parte 
a țării aste afectată de ploi. Men
ținerea timpului ploios și in zilele 
următoare — ne putem aștepta ca 
de acum toamna sâ intre in drep
turile ei — face necesar sâ se lu
creze din zori și pinâ seara tirziu 
la semănat, iar noaptea la arat.

încheierea grabnică a insâmînță- 
rii griului este condiționată in mare 
măsură de eliberarea terenurilor de 
culturile tîrzii, terenuri prevăzute a 
se cultiva cu griu. Iată de ce or
ganizațiile de partid și conduceri
le unităților agricole au datoria să

tv
Programul 1 

10.00 Teleșcoalâ
U,W Documentar științific : Geologia 

continentelor
11.45 Telex
11,55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Curs de limba engleză
16.45 Din țările socialiste
17.10 Pacea — program prioritar. Inter

viu eu J. A. Adefarasin, președin
tele Ligii Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie

17,20 Clubul tineretului
18.10 Imagini din Suedia — producție a 

studiourilor din Stockholm
18,30 Toamnă iugoslavă. Film docu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de

22, 23 și 24 octombrie. în țară : 
Vreme răcoroasă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de averse, 
mai frecvente in estul țârii. Vînt mo
derat, cu intensificări in zona de

Luni după-amiază, tovarășul Vir
gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul Issam 
Al-Kadi, membru al Comandamentu
lui Național al Partidului Bass Arab 
Socialist, secretar general al organi
zației palestiniene Al-Saika, care la 
invitația C.C. al P.C.R. face o vizită 
in tara noastră. A participat, d’ ase
menea. Ahmed Daoule. șeful Secției 
relații externe a organizației Al- 
Saika.

In cadrul intilnirii s-a efectuat un
★

Luni dimineața, tovarășul Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul Abu 
Adnan AI-Karim Kaiss, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Frontului Democratic pentru 
Eliberarea Palestinei, care, la invi-

Cronica
Centrala industriei pielăriei, cauciu

cului și incălțămintei a primit pre
miul internațional „Mercurul de aur" 
— Ad-Honorem, decernat anual de o 
asociație de oameni de afaceri de 
reputație mondială unor personalități, 
firme și companii pentru contribuția 
deosebită la dezvoltarea colaborării, 
comerțului și relațiilor economice 
internaționale.

Cu prilejul primirii inaltei distincții, 
colectivul Centralei a adresat o tele
gramă secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Această deosebită 
recunoaștere a aportului adus de cei 
100 de mii de oameni ai muncii din 
cele 56 întreprinderi ațe centralei 
industriale în dezvoltarea oroductiei, 
exportului și a colaborării internațio
nale este rezultatul sprijinului direct 
și al indicațiilor pe care le-am primit 
din partea dumneavoastră, cu nrilejnl 
deselor intîlniri de lucru și vizite în 
întreprinderile noastre".

concentreze toate mijloacele meca
nice și forța de muncă la recol
tarea porumbului și sfeclei de za
hăr, la eliberarea de resturile ve
getale a tuturor terenurilor desti
nate insămin țării griului. Eforturi
le pentru grăbirea semănatului tre
buie să se împletească cu grija deo
sebită față de calitatea lucrărilor, 
asigurarea densității optime a plan
telor — condiții hotăritoare pentru 
obținerea de recolte mari în anul 
viitor. Ploile din ultimele zile au 
umezit solul, ceea ce permite ca 
pregătirea patului germinativ să se 
facă mai ușor și mai bine. Să fa
cem deci totul pentru a folosi din 
plin aceste condiții in vederea în
cheierii grabnice a semănatului pe 
toate suprafețele prevăzute.

mentar, producție a studiourilor 
din Novl Sad

18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.50 Ancheta TV : ..Hrăpăreții"
20.25 Moment folcloric cu Florina Duma
36.46 Teatru TV : ..Cînd va cădea o 

stea" de Valla Styblova. Producție 
a Televiziunii cehoslovace

22,05 Telejurnal
Programul 2
15,00 Telejurnal
19.25 Carnet cultural
lji.50 Pe aripile valsurilor lui Strauss. 
20,06 Viața economică a Capitalei. Mica 

industrie și diversificarea pro
ducției

20.35 Bucuriile muzicii
21,20 Buletin rutier — informații pen

tru conducătorii auto
21.36 Luminile operei (Arii din „Mig

non". „Pescuitorii de perle", 
„Lucia di Lammermoor")

22,05 Telejurnal

munte. Temperaturile minime., vor fi 
cuorinse între zero și 10 grade, iar 
valorile maxime vor oscila între 12 
și 18 grade. Ceată dimineața și sea
ra. în zona de munte se vor semnala 
lapoviță și ninsoare. în București : 
Vreme răcoroasă. Cerul va fi tem
porar noros. Vînt moderat. Tempe
ratura in scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse intre 8 și 10 grade, 
tar maximele între 12 și 17 grade. 
Ceață dimineața și seara. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu). 

schimb de păreri privind activitatea 
și preocupările actuale ale P.C.R. și 
ale organizației Al-Saika și s-a ex
primat dorința de a dezvolta pe mai 
departe relațiile bilaterale, în intere
sul poporului român și al poporului 
palestinian, al cauzei păcii, secu
rității, independenței și colaborării 
internaționale. Au fost abordate și 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
tația Comitetului Central al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră.

întîlnirea, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
prilejuit un schimb de păreri pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale P.C.R. și F.D.E.P., relațiile 
bilaterale, precum și asuora ma.- 
aspecte ale situației internaționale.

zilei
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România și 
Republica Cuba, luni a avut io? in 
Capitală o seară prietenească orga
nizată de Institutul fomân pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Ion Botar, secretar al 
I.R.R.C.S., și Humberto Castello, am
basadorul Cubei la București. în 
cuvintul lor, ei au evidențiat bune
le relații dintre cele două țâri și po
poare, relevînd că ele cunosc o lar
gă dezvoltare în cele mai variate do
menii — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, cît și în sfera vie
ții internaționale. Subliniind rolul de
terminant al întilnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro în extinae.-ea și a- 
dîncirea raporturilor de prietenie și 
colaborare româno-cubaneze, vorbito
rii au arătat că ele servesc cauzei so
cialismului, păcii, destinderii, colabo
rării internaționale, instaurării unei 
noi ordini economice în lume.

Au participat reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., ai altor instituții centra
le, membri ai ambasadei Cubei în 
țara noastră, oameni de știință, artă 
și cultură, un numeros public.

★
Luni dimineață au Început la 

Academia „Ștefan Gheorghiu" lu
crările reuniunii decanilor facultăți
lor de ziaristică și conducătorilor de 
instituții de invățămînt de presă din 
țări socialiste, cu tema „Practica — 
componentă organică a procesului de 
invățămint". Participă delegați din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S., R. S. Vietnam și România. 
Au fost prezenți tovarășul Eugen 
Florescu, adjunct al șefului Secției 
presă și radioteleviziu ae a C.C. al 
P.C.R.. redactori șefi din presa cen
trală și locală, cadre didactice, stu- 
denți.

Din partea conducerii Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", prof. univ. dr. 
Dumitru Ghișe, prorector, a adresat 
un salut participanților la reuniune. 
A fost apoi prezentat, de către prof, 
univ. Nestor Ignat, decanul Facul
tății de ziaristică, un referat privind 
experiența românească in domeniul 
instruirii practice a studenților.

• SPORT • SPORT

Competiții, rezultate, 
clasamente

RUGBI. în ultimul meci al turneu
lui, pe care l-a întreprins cu mult 
succes in Irlanda, echipa reprezen.a- 
tivă a României a încheiat la egali
tate, 13—13, intilnirea cu selecționata 
țării gazdă. Din aprecierile presei 
irlandeze : „România este mulțumită 
de rezultatul ei,, de a fi recunoscută 
ca o mare națiune in rugbi" („Sun
day Independance"); „Românii au do
vedit cu prisosință că trebuie luați 
in seamă" („The Sunday Press"); 
„Cred că România poate juca in 
«Turneul națiunilor»-, pentru că este, 
cel puțin, egala Franței". (Slaterry — 
căpitanul echipei Irlandei).

FOTBAL. în divizia A, patru re
zultate au marcat etapa a Xl-a : Pro- 
gresul-Vuican — Universitatea Cra
iova 3—2, Dinamo — Politehnica Iași 
4—0, Corvinul — Steaua 1—1 și Chi
mia — F.C. Argeș 1—0. Mai intîi, Pro- 
gresul-Vuican, sub conducerea lui 
Peniță Moldoveanu, se dovedește 
mereu mai eficace și a stopat, pen
tru moment, ascensiunea campioa
nei ; în al doilea rînd, Dinamo a pro
fitat de conjunctură pentru a-și îm
bunătăți punctajul și golaverajul ; în 
al treilea rînd. Steaua a smuls un 
neașteptat punct în fața tinerei și, 
de-acum, puternicei formații a Cor- 
vinului, în care, totuși, veteranii Lu- 
cescu, Dumitrache și Dumitriu conti
nuă să joace rolul de decizie. In sfîr- 
șit. Chimia, condusă de Marcel Pi- 
gulea, a învins, pentru prima oară 
în carieră, pe F.C. Argeș, însă fără 
Dobrin, cu 1—0, ceea ce așază pe 
vîlceni pe locul al șaselea în clasa
mentul general.

Alte rezultate : Politehnica Timi
șoara — F.C. Baia Mare 3—1, scor 
care pune în lumină favorabilă pa 
timișoreni înaintea jocurilor din 
„Cupa cupelor", dar jocul i-a arătat 
pe băimăreni foarte aproape de 
punctul de trecere a „crizei" ; S. C. 
Bacău - F. C. Olt 3—1, A.S.A. - 
Sportul studențesc 1—0, „U“ — F.C.M. 
Galați 4—1, deși studenții au conti
nuat să joace fără Câmpeanu II, Sep- 
timiu, în schimb cu Suciu mereu in 
formă ; Jiul — F.C.M. Brașov 1—1 
și va trebui să dăm mai multă aten
ție acestei formații brașovene, cu re
zultatele ei pozitive, cu mulți jucă
tori Încă nu prea bine cunoscuți. dar 
cu un antrenor, Nicolae Proca, care 
știe cum să-și instruiască echipa.

în divizia B să notăm că F.C. Con
stanta conduce fără probleme (și fără 
Infringer!) în seria I, eu 19 puncte; 
C.S. Tîrgoviște (16 p), cu Dobrin ca 
solist, conduce destul de net in seria 
a II-a; în seria a IlI-a, U.T.A. (16 p) 
iși menține un avantaj destul de bun 
față de numeroasele urmăritoare — 
C.F.R. CIuj-Naooca si C.F.R. Timi
șoara (cite 13 p) și Olimpia și F.C.M. 
Reșița (cite 12 p).

DOLJ • în Craiova s-a în
cheiat prima ediție a manifes
tării politico-educative „Coloc
viile Băniei", înscrisă pe agen
da Festivalului național „Cîn- 
tarea României" și organizată 
de Biblioteca județeană Dolj. 
Muzeul Olteniei, școala popu
lară de artă din municipiu. 
Timp de o săptămînă au avut 
loc vernisajele expoziției și seri 
muzeale, precum și o suită de 
dezbateri, simpozioane, expu
neri referitoare la sarcinile ce 
revin scriitorilor, artiștilor pro

fesioniști și amatori, altor lu
crători din cultură și artă. 
(Nicolae Petolescu).

BUZĂU • La clubul din zona 
industrială a Buzăului a fost 
vernisată expoziția itinerantă 
„Tradiții ale mișcării muncito
rești buzoiene. 60 de ani de la 
greva generală din 1920". orga
nizată de muzeul județean. • 
Clubul muncitoresc din Rm. Să
rat a găzduit simpozionul cu 
tema „Folosirea judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor în 
industria confecțiilor". Manifes

tarea a fost urmată de progra
mul brigăzii artistice a între
prinderii de confecții. • în sta
țiunea Monteoru a avut loc o 
masă rotundă pe tema „Docu
mentele celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor populare — 
amplu și mobilizator program 
de muncă pentru înflorirea 
multilaterală a patriei, pentru 
creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii". (Dumitru Dănăilă).

V RANCE A • In organizarea 
complexului muzeal au loc în

mal multe localități ale județu
lui simpozioane, expuneri, seri 
muzeale, vernisări de expoziții 
in cadrul programului celei ie-a 
sincea ediții a „Lunii ocrotirii 
naturii in județul Vrancea". 
• La Focșani s-au constituit 
cenaclul Uniunii artiștilor plas
tici și Centrul metodic al acti
vității cinecluburtlor din jude- 

\ țul Vrancea — acțiuni care con
firmă amploarea luată de acti
vitățile artistice din domeniile 
menționate. (Dan Drăgulescu).

SATU MARE • In holul Tea
trului de Nord s-a deschis ex
poziția de pictură a artistului 
plastic sătmărean ton Darida. 
Cu această expoziție se reia 
tradiționalul „Dialog al artelor", 
inițiat și promovat de teatrul 

sătmărean In contextul preocu
părilor pentru ridicarea nivelu
lui calitativ, estetic și militant 
al artei scenice și artei plastice. 
(Octav Grumeza).

TIMIȘ • Muzeul Banatului 
din Timișoara a organizat o 
sesiune științifică omagială de 
ornitologie, cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la naș
terea marelui naturalist român 
Dionisie Linția (1880—1952). Au 
prezentat comunicări cadre di
dactice universitare și cercetă
tori științifici din București, Ti

mișoara și din alte orașe ale 
țării. (Cezar Ioana).

BACAU • La Galeriile de 
artă din Bacău a fost deschisă 
expoziția anuală a filialei Uniu
nii artiștilor plastici, care cu
prinde cele mai reprezentative 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică realizate in ultima vre
me de către plasticienii bă
căuani. Printre semnatari se nu
mără Ilie Boca, Letiția Oprișan, 
Didina Solomon, Constantin 
Ciosu, Ștefan Pristavu șl Irina 
Dascălu. (Gh. Baltă).

HARGHITA • tn toate ora
șele județului au loc in aceste 
zile festivități prilejuite de des
chiderea cursurilor universități
lor cultural-științifice. Cele 9 
universități care vor funcționa 
in acest an in mediul urban au 
organizat 268 cursuri, cu peste 
9 200 participanți. • L.a Casa de 
cultură din municipiul Odorheiu 
Secuiesc a fost vernisată expo
ziția pictorului tirgumureșean 
Kassay Zoltan. (I. D. Kiss).



Comunicatul ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor
5 I ’

externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 19—20 octombrie 1980, 

la Varșovia a avut loc ședința Co
mitetului miniștrilor afacerilor exter
ne ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia de prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

La ședință au luat parte : Petăr 
Mladenov, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Bulgaria, 
Bohuslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Oskar Fischer, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Jozef Czyrek, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Frigyes 
Puja, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Ungare, și Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor externe 
al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în conformitate cu însărcinarea Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, Comitetul miniștrilor afa
cerilor externe a examinat probleme 
legate de pregătirea pentru reuniu
nea de la Madrid a reprezentanți
lor «țațelor participante la Conferin
ța pentru securitate și cooperare in 
Europa și de convocarea unei confe
rințe pentru dezangajare militară și 
dezarmare în Europa.

1. în cursul schimbului de păreri 
care a avut loc, s-a evidențiat în 
mod unanim că evoluția din ultimul 
timp a evenimentelor în Europa și 
în lume confirmă temeinicia și jus
tețea aprecierilor situației internațio
nale, exprimate în Declarația de 
la Varșovia a Comitetului Po
litic Consultativ din 15 mai 1980 
și conferă o și mai mare actua
litate propunerilor avansate în 
declarație privind măsurile concrete 
pentru reducerea încordării interna
ționale, continuarea și adîncirea po
liticii de destindere, întărirea secu
rității și colaborării în Europa și în 
întreaga lume, pentru frînarea cursei 
înarmărilor și dezarmare, respecta
rea independenței popoarelor. îmbu
nătățirea relațiilor dintre state.

în numele statelor lor, miniștrii au 
exprimat îngrijorarea față de men
ținerea încordării internaționale ca 
urmare a activizării în continuare a 
politicii imperialiste de forță, con
fruntare și hegemonism, încălcării 
independenței și suveranității popoa
relor. amestecului în treburile lor 
interne, a lipsei de progrese în re
glementarea problemelor internațio
nale și a apariției unor noi conflicte. 
Ei au subliniat pericolele pe care le 
comportă noua intensificare a cursei 
înarmărilor în Europa și în întreaga 
lume, tendința spre superioritate mi
litară, promovarea unor doctrine și 
concepții politico-militare care ame
nință pacea.

Totodată, miniștrii au remarcat că 
un număr tot mai mare de state, 
cercurile largi ale opiniei publice, 
forțele democratice și popoarele lu
mii se pronunță hotărît împotriva 
încordării internaționale, pentru con
solidarea destinderii și păcii, pentru 
respectarea dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta. Ca urmare, 
s-a reușit să se evite deteriorarea 
contactelor șl legăturilor politice 
normale statornicite între state. 
Practic, în toate țările europene se 
întărește conștiința că politica de 
destindere nu are o alternativă ra
țională, acceptabilă, crește interesul 
pentru continuarea acestei politici, 
pentru dezvoltarea procesului înce
put de conferința general-europeană.

2. Participanții la ședință au reafir
mat că statele reprezentate de ei sînt 
hotărite să acționeze pentru înceta
rea cursei înarmărilor, extinderea 
destinderii asupra tuturor regiunilor 
lumii, să promoveze o politică de res
pectare a independenței, suverani
tății naționale și integrității teritoria
le a tuturor statelor, de nefolosire a 
forței și amenințării cu forța, de ne
amestec în treburile interne, de res
pectare strictă a tuturor principiilor 
relațiilor dintre state, conținute de 
Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, Ei 
se pronunță pentru intensificarea 
contactelor și dialogului în aceste 
scopuri cu toate statele din Europa și 
din lume. Ei sînt convinși că Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și coopeiare în Europa oferă o bază 
trainică pentru eforturile comune ale 
statelor și popoarelor, îndreptate spre 
depășirea complicațiilor apărute în 
relațiile internaționale, spre înain
tarea în continuare pe calea consoli
dării securității și extinderii cola
borării în Europa.

în întreaga lor activitate, statele re
prezentate la ședință pornesc de la 
faptul că trebuie să se acționeze cu 
consecvență pentru reglementarea tu
turor problemelor internaționale prin 
mijloace pașnice, politice, prin trata
tive, pe baza egalității în drepturi și 
a respectării intereselor legitime ale 
fiecărui popor. Ele consideră, de ase
menea, că nu există asemenea tipuri 
de arme a căror limitare și reducere 
să nu poată fi convenită pe bază de 
reciprocitate cu respectarea strictă a 
principiului egalității si securității 
identice, al neprejudicierii securită
ții nici unui stat.

3. Participanții la ședință consideră 
că în actuala situație internațională 
complexă sporește însemnătatea reu
niunii reprezentanților statelor parti
cipante la Conferința pentru secu

ritate șl cooperare în Europa, care 
își va începe lucrările la 11 noiembrie 
a.c. la Madrid. Ei se pronunță pen
tru ca posibilitățile pe care le oferă 
reuniunea de la Madrid să fie folosite 
pentru afirmarea cursului destinderii 
ca direcție principală a evoluției re
lațiilor dintre state în Europa, pen
tru ca la reuniune să fie elaborate 
înțelegeri privind măsurile practice 
de viitor în toate direcțiile de bază 
ale întăririi securității și colaborării 
pe continentul european.

în legătură cu aceasta, statele 
reprezentate la ședință consideră că 
succesul reuniunii de la Madrid va 
depinde de voința politică a tuturor 
participanților pentru crearea unui 
climat constructiv, de colaborare, 
de năzuința spre realizarea unor în
țelegeri unanim acceptabile, de hotă- 
rîrea lor de a nu întreprinde nici un 
fel de acțiuni care ar duce la o 
atmosferă de confruntare politică.

în ceea ce le privește, statele re
prezentate la ședință vor fi gata 
să-și aducă, la reuniunea de la 
Madrid, contribuția atît la asigurarea 
desfășurării ei într-o atmosferă poli
tică pozitivă, cit și la elaborarea unor 
înțelegeri practice privind fondul 
problemelor supuse examinării.

4. Pornind de la faptul că în con
dițiile actuale o însemnătate hotărî- 
toare pentru dezvoltarea relațiilor 
interstatale in direcția păcii și des
tinderii o are slăbirea încordării mi
litare, participanții la ședință con
sideră că la reuniunea de la Madrid 
trebuie să se acorde atenția cuvenită 
examinării aspectelor militare ale 
securității europene, a măsurilor 
concrete care pot fi adoptate în acest 
domeniu potrivit prevederilor Actu
lui final. O deosebită importanță in 
acest context ar avea adoptarea de 
către reuniunea de la Madrid a 
hotărîrii privind convocarea unei 
conferințe pentru dezangajare mi
litară și dezarmare, modalitatea, data 
și locul desfășurării acesteia, ca parte 
esențială a evoluției procesului mul
tilateral general-european început 
de conferința de la Helsinki.

Participanții la ședință au remar
cat că ideea convocării unei aseme
nea conferințe se bucură de un spri
jin tot mai larg. Deși asupra unor 
aspecte ale problemei convocării și 
sarcinilor acesteia deocamdată se 
mențin deosebiri in opiniile statelor, 
nu puține sînt momentele care pot 
favoriza apropierea pozițiilor.

Statele reprezentate la ședință re
afirmă că ele se pronunță pentru 
desfășurarea pe etape a conferinței, 
pentru asigurarea continuității de la 
o etapă la alta. în prima etapă, lu
crările conferinței ar trebui să se con
centreze asupra extinderii măsurilor 
de încredere, înțelegîndu-se că, ulte
rior, conferința va putea să se ocupe 
de convenirea unor măsuri în dome
niul diminuării nivelului și densită
ții confruntării militare în Europa, 
inclusiv limitarea activităților mili
tare și reducerea forțelor armate și 
armamentelor. în pozițiile multor 
altor state față de conținutul lucrări
lor conferinței se conturează, intr-o 
măsură sau alta, elemente de con
vergență în această direcție.

Tinînd seama de considerentele 
exprimate de diferite state privind 
Conținutul lucrărilor Conferinței pen
tru dezangajare militară și dezarmare 
în Europa, participanții la ședință 
pornesc de la faptul că înțelegerea 
privind convocarea acesteia trebuie 
să ofere tuturor participanților la 
conferință dreptul și posibilități egale 
de a prezenta in cadrul ei propu
neri practice. Este important ca 
această abordare să-și găsească re
flectarea in hotărîrea reuniunii de la 
Madrid privind convocarea conferin
ței. Propunerile concrete ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo- 
/via pentru a fi examinate la con
ferință sînt cunoscute. Ele sînt gata 
să examineze, de asemenea, la con
ferință, propunerile corespunzătoare 
ale altor state.

Miniștrii au reafirmat sprijinul ță
rilor lor față de propunerea ca Con
ferința pentru dezangajare militară 
și dezarmare în Europa să se desfă
șoare la Varșovia.

5. Participanții la ședință au reafir
mat intenția statelor lor de a-și 
aduce contribuția pentru realizarea, 
la reuniunea de la Madrid, a unor 
înțelegeri în cadrul tuturor capito
lelor Actului final.

Ei s-au pronunțat pentru ca reu
niunea de la Madrid să adopte mă-

★

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 20 
octombrie, la Varșovia s-a încheiat 
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Participanții au analizat probleme 
legate de pregătirea reuniunii de la 
Madrid a reprezentanților statelor 
participante la conferința de la Hel
sinki și convocarea unei conferințe 
pentru dezangajare militară și dezar
mare în Europa.

A fost adoptat un comunicat care 
se dă publicității.

în aceeași zi, miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia au fost pri
miți de Stanislaw Kania, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.

Cu prilejul primirii, ministrul ro

suri eficiente pentru intensificarea 
colaborării în domeniul economiei, 
științei, tehnicii și mediului încon
jurător.

Ei acordă o mare însemnătate inten
sificării colaborării în domeniul e- 
nergeticii și convocării unei confe
rințe general-europene privind aceas
tă problemă majoră. Ei se pronunță 
pentru dezvoltarea unor schimburi 
comerciale libere și neîngrădite, a 
cooperării industriale, a colaborării 
în domeniul agriculturii, transpor
turilor, cercetărilor științifice.

Participanții la ședință consideră 
de dorit și posibil ca la reuniunea 
de la Madrid să se realizeze pro
grese în înfăptuirea înțelegerilor de 
la Helsinki în domeniile culturii, 
învățămîntului, informației, contac
telor, pe baza principială definită 
de Actul final, care reprezintă un 
tot unitar.

Statele reprezentate la ședință 
acordă, de asemenea, o mare însem
nătate înfăptuirii prevederilor Actu
lui final privind continuarea proce
sului general-european început la 
Helsinki in scopul înaintării consec
vente pe calea consolidării destin
derii, întăririi securității și dezvol
tării colaborării egale între toate 
statele participante la conferința 
general-europeană. Reuniunile re
prezentanților acestor state și alte 
forme de contacte între ele pre
văzute în Actul final sînt che
mate să joace un rol pozitiv pen
tru traducerea în viată a acestor 
obiective. Participanții la ședință au 
relevat în legătură cu aceasta că ob
ținerea la reuniunea de la Madrid a 
unui progres real în direcția conso
lidării destinderii. întăririi securității 
și dezvoltării colaborării pe conti
nentul european are o importanță 
deosebită pentru continuarea proce
sului început de conferința general- 
europeană.

Tinînd seama de aceasta, statele 
reprezentate la ședință vor fi gata să 
stabilească la reuniunea de la Madrid 
modalitățile corespunzătoare pentru 
organizarea următoarei reuniuni de 
acest gen. în acest context, miniștrii 
au declarat că țările lor vor fi gata 
să sprijine propunerea Republicii So
cialiste România ca această reuniune 
să fie organizată la București.

6. Statele participante la .Trata
tul de la Varșovia, conducîn:'u-ce 
după interesele înlăturării pericolului 
unui război nuclear, preocupate de a- 
sigurarea unei vieți pașnice popoare
lor europene, sprijină propunerea 
Uniunii Sovietice privind nego-ierile 
asupra armelor nucleare cu rază me
die de acțiune în Europa concomi
tent și în legătură organică cu mij
loacele nucleare americane amplasa
te pe baze avansate. Participanții la 
ședință au remarcat cu sati fac'ie că 
între Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii a început exami
narea practică a acestor probleme, și 
și-au exprimat speranța că aceasta' se 
va desfășura cu succes, ceea ca ar 
constitui un pas în direcția înlătu
rării pericolului unui război nuclear 
pe continentul european.

7. Participanții la ședință au sub
liniat că statele socialiste participan
te la negocierile de la Viena privind 
reducerea reciprocă a forțelor arma
te și a armamentelor în Europa cen
trală au. făcut, prin propunerile lor 
din 10 iulie 1980. noi pași mari în în- 
tîmpinarea poziției țărilor occidenta
le. în aceste condiții, pentru reali
zarea unui progres la negocierile de 
la Viena în direcția obținerii unor 
înțelegeri reciproc acceptabile, este 
necesar ca și țările occidentale parti
cipante la aceste negocieri să ma
nifeste voința politică spre soluțio
narea problemelor dezbătute.

8. Participanții la ședință au sub
liniat, de asemenea, importanța ce
lorlalte propuneri concrete in pro
blemele limitării cursei înarmărilor, 
întăririi păcii și consolidării secu
rității internaționale, conținute în De
clarația de la Varșovia a Comitetu
lui Politic Consultativ din 15 mai 1930. 
Toate aceste propuneri rămîn in vi
goare și statele participante la Tra
tatul de la Varșovia sînt gata să 
treacă la negocieri serioase de fond 
asupra fiecăreia din aceste propuneri 
cu alte state interesate.

Ședința comitetului miniștrilor a- 
facerilor externe a avut loc într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
strînsă colaborare tovărășească.

★ •f
mân al afacerilor externe, tovarășul 
Ștefan Andrei, a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut prie
tenesc și cele mai bune urări de să
nătate și succes în activitatea sa to
varășului Stanislaw Kania, de pros
peritate și progres poporului polonez.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
tovarășul Stanislaw Kania a rugat, Ia 
rîndul său, să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut cor
dial, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și noi succese și a ex
primat dorința de dezvoltare continuă 
a bunelor relații de prietenie și cola
borare frățească dintre cele două 
partide, state și popoare.

„Apropiata vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - expresie a nivelului 
inalt al relațiilor româno-iugoslave"

BELGRAD 20 (Agerpres — Cores
pondență de la S. Morcovescu). 
Revenind la Belgrad chiar și 
la un răstimp de numai citeva luni, 
capitala Iugoslaviei vecine și prie
tene ți se dezvăluie ca un mare 
oraș, căruia i se adaugă continuu 
elemente înnoitoare. Dacă in urmă 
cu numai un an privirile erau reți
nute de modernul centru „Sava", 
acum întregul complex de aici, 
care, dealtfel, constituie mândria 
arhitecților și constructorilor bel- 
prădeni, pare că exista dintot- 
deauna, împreună cu celelalte edifi
cii ce dau personalitate noului 
Belgrad, ca sediul partidului și gu
vernului, sediul Președinției R. S. F. 
Iugoslavia, Muzeul de artă. Iar 
acest lucru se repetă în toate zonele 
nou construite în anii de după eli
berare, toate fiind o mărturie a 

, transformărilor prin care trece Bel- 
' gradul — orașul alb. Dealtfel unul 

din atributele de astăzi ale capita
lei iugoslave este, acela de oraș al 
șantierelor Atribut confirmat și de 
alte obiective aflate in construcție, 
ca marele centru clinic, precum și 
altele care au fost date in folosință 
in preajma zilei de 20 octombrie, 
cind orașul a sărbătorit 36 de ani 
de la eliberarea sa.

Activitatea politică in aceste zile 
in Iugoslavia se iflă sub semnul 
sărbătoririi unui important jubileu 
in viața partidului și a țării •— îm
plinirea a 40 de ani de la Confe
rința pe întreaga țară a Partidului 
Comunist din Iugoslavia, care a 
marcat o cotitură in orientarea și 
mobilizarea comuniștilor, a oameni
lor muncii pentru eliberarea țării. 
Ziarele inserează ample materiale 
care vorbesc despre semnificația 
acestui important eveniment, infor
mează despre pregătirile pentru 
aniversare, care au culminat cu o 
adunare festivă la care au partici
pat cei mai inalți conducători de 
partid.

In bogata agendă a activității po
litice interne și externe, apropiata 
vizită oficială de prietenie, pe care 
tovarășul Nicolaa Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o va efectua în Iugoslavia, reprezin
tă un eveniment cu profunde sem
nificații pe planul relațiilor bilate
rale, cit și in viața internațională.

Inscriindu-se in cadrul intilnirilor 
devenite tradiționale, și al convor
birilor la cel mai inalt nivel, aici se 
apreciază că apropiata vizită va da 
un nou-impuls dezvoltării cu succes 
a relațiilor dintre cele două partide

și țări, în conformitate cu interesele 
fundamentale ale poporului român 
și ale popoarelor iugoslave, ale 
cauzei generale a păcii, progresului 
și socialismului.

Purtătorul de cuvînt al Secreta
riatului federal pentru afacerile -ex
terne a dat publicității o ăec arație, 
relevind că apropiata vizită „re
flectă nivelul inalt al relațiilor de 
bună/ vecinătate și de colaborare 
multilatera’ă intre cele două țâri so
cialiste vecine, relații pătrunse de 
încredere, înțelegere și respect re
ciproc. tn această privință, de o im
portanță deosebită este contribuția 
președintelui losip Broz Tito și a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care au așezat relațiile iugoslavo- 
române pe baza unei prietenii trai
nice, a înțelegerii și încrederii reci
proce. Iugoslavia socialistă nealinia
tă și România socialistă acționează 
intens pe plan internațional în fa
voarea securității, colaborării egale 
în drepturi și a unei mai bune în
țelegeri în lume. Ele se pronunță 
cu consecvență pentru respectarea 
deplină în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și suve
ranității, integrității teritoriale, ega
lității în drepturi și neamestecului, 
precum și a dreptului fiecărui po
por de a hotărî în mod liber și de 
sine stătător căile dezvoltării sale. 
O astfel de abordare a pozițiilor și 
a intereselor comune oferă baza 
pentru o largă colaborare a celor 
două țări pe plan internațional. Re
zultate importante se obțin în toa
te domeniile conlucrării bilaterale și 
s-a stabilit o colaborare economică 
rodnică, ce deschide perspective 
pentru perfecționarea ei în conti
nuare. Au fost construite obiective 
gigantice pentru valorificarea poten
țialului hidroenergetic al Dunării. 
Prin volumul și importanța lor, 
aceste obiective sint fără precedent 
în relațiile dintre țări. De asemenea, 
se dezvoltă relații multilaterale în 
domeniul colaborării culturale și s-a 
realizat o cooperare rodnică în do
meniile științei, învățămîntului și 
informațiilor".

In încheierea declarației, se ex
primă convingerea că întrevederile 
președintelui României cu conducă
torii de partid și de stat ai Iugosla
viei vor da noi impulsuri dezvoltă
rii in continuare a relațiilor și cola
borării prietenești dintre cele două 
țări, dintre Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia și Partidul Comunist 
Român.

Ședința solemna a C. C. al U. C. I. 
consacrată împlinirii a 40 de ani de la cea de-a cincea 

Conferință pe țară a P.C. din Iugoslavia
BELGRAD 20 (Agerpres). — La 

Zagreb a avut loc luni ședința so
lemnă a C.C. al U.C.I., consacrată 
împlinirii a 40 de ani de la cea de-a 
V-a Conferință pe țară a P.C. din 
Iugoslavia. In raportul prezentat cu 
acest prilej, Stevan Doronski, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a arătat — potrivit agenției Taniug
— că cea de-a V-a Conferință pe 
țară a P.C. din Iugoslavia ocupă un 
loc deosebit în istoria Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, pentru că ea 
a însemnat definitivarea procesului 
de transformare a P.C. din Iugosla
via intr-un partid de avangardă și, 
totodată, partid al maselor, într-un 
partid al revoluției, al cărui ctitor 
principal a fost Iosip Broz Tito.

După ce s-a referit pe larg la con
dițiile în care a fost pregătită, la des
fășurarea și la rolul acestei confe
rințe în dezvoltarea pe mai departe 
a partidului comuniștilor iugoslavi, 
vorbitorul a sous că, în prezent, tre
buie să se facă un nou pas în dez
voltarea relațiilor socialiste bazate pe 
autoepnducere pentru a se asigura 
înfăptuirea ‘ mai consecventă a inte
reselor clasei muncitoare. De aceea
— a sous el — trebuie să ne orientăm 
cu mai multă fermitate sore solutio
narea problemei organizării econo
miei noastre, a conținutului relațiilor 
din sfera producției și a repartiției 
valorii nou create, a problemei poli
ticii generale de organizare a socie
tății de pe poziția înfăptuirii concep
tului constituțional al muncii asocia
te pe baza autoconducerii.

Trebuie — a spus vorbitorul — să 
se treacă energic și de. urgență la sti
mularea muncii productive și crea
toare, să se pună pretutindeni un 
accent deosebit pe productivitatea 
muncii.

în acest proces de înfăptuire a in
tereselor clasei muncitoare ca un an
samblu și de luptă pentru rolul ei 
dominant — a subliniat Doronski — 
Uniunii comuniștilor îi revine un rol 
politic și teoretic conducător de 
neînlocuit. Este extrem de important, 
în cel mai larg sens politic și social, 
ca U.C.I. — care numără azi 1,9 
milioane de membri — să se afirme 
ca o forță capabilă, ca într-o multi
tudine de interese diferite, deseori 
contradictorii și opuse, să stimuleze 
și să asigure constituirea democrati
că a intereselor cu adevărat comune.

Relevind apoi necesitatea ca U.C.I. 
să caute cele mai bune căi pentru 
progresul autoconducerii socialiste, 
pentru creșterea prestigiului Iugosla
viei în lume, prin lupta consecventă 
pentru înfăptuirea orientărilor strate
gice — politica de nealiniere, dezvol
tarea colaborării pe baza egalității în 
drepturi cu partidele comuniste, cu 
mișcările de eliberare națională și 
cu alte mișcări democratice și pro
gresiste din lume — Stevan Doronski 
a încheiat : „în acest sens, nimic nu 
s-a schimbat în politica noastră de 
astăzi și nu se va schimba nici în 
viitor, deoarece ea exprimă continui
tatea operei lui Tito și a revoluției 
noastre".

Lazar Moisov a fost ales președinte 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.

BELGRAD 20 (Agerpres). — în ca
drul ședinței Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. desfășurată la Zagreb, la 20 
octombrie a.c., Lazar Moisov a fost 
ales președinte al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., cu un mandat pe timp de un 
an. Alegerea a avut loc potrivit re
gulamentului privind organizarea și 
modul de lucru al prezidiului. Lazar 
Moisov este membru al Prezidiului

din partea Republicii Socialiste Ma
cedonia.

Totodată, relatează agenția Taniug
— Prezidiul C.C. al U.C.I. a adus mul
țumiri lui Stevan Doronski, care a 
îndeplinit pînă acum funcția de pre
ședinte al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
pentru activitatea desfășurată în 
această calitate.
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P.C. JAPONEZ. Alți trei membri 
ai Partidului Comunist Japonez au 
ieșit învingători la alegerile inter
calate desfășurate duminică pentru 
adunările municipale din prefectu
rile Shizouka și Tokio. Pe de altă 
parte, se anunță că în orașele Uda. 
din prefectura Nagano, si Shimo- 
date, din orefectura Miagi, au fost 
aleși primari dintre candidatii in
dependenți. sprijiniri de Partidul 
Comunist Jaoonez și de alte orga
nizații progresiste.

DEZVOLT\RE A COLABORĂRII 
Intre mozambic și Zim
babwe. Samora Ma^bel. președin
tele MozamH-ului. si Robert Mu
gabe, premierul ReouNirii Zim
babwe, s-au nronuntat în favoarea

tre cele două țări, precum și a in
tensificării cooperării in asigurarea 
securității naționale, au declarat 
cei doi oameni de stat în urma 
convorbirilor desfășurate în capi
tala provincială mozambicană Que- 
limane.

PLENARA CONDUCERII PARTI
DULUI SOCIALIST UNIT DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL, care a 
examinat, timp de două zile, pro
blemele ce stau în fața comuniș
tilor în domeniul politicii interne 
și externe, și-a încheiat lucrările. 
Plenara a hotărît să convoace cel 
de-al VI-lea Congres al partidului 
în perioada 15—17 mai 1981. La 
plenară a prezentat un raport Horst 
Schmitt, președintele P.S.U, din

FILM ROMANESC fREMIAT. 
La cea de-a VIII-a edițte a Festi
valului internațional de t 'atru de 
televiziune, care s-a desfășurat la 
Plovdiv (Bulgaria) intre 13 și 19 
octombrie, filmului românesc „Ur
cușul", in regia lui Nae Cosmescu, 
după un scenariu de Cristian Mun- 
teanu, i-a fost decernat premiul 
pentru spectacolul cui1 cea mai bună 
temă contemporană.

HOTĂRÎRE. Mario Soares, secre
tar general al Partidului Socialist 
Portughez, a anunțat că a hotărît 
să renunțe temporar la funcția sa 
în partid. Hotărîrea a fost luată ca 
urmare a unei decizii a Comisiei 
naționale a partidului de a sprijini 
în continuare candidatura pre
ședintelui Ramalho Eanes la func
ția supremă în stat. Or, Mario Sna
res a anunțat că își retrage spriji
nul personal pentru realegerea lui 
Ramalho Eanes la scrutinul prezi
dențial de la 7 decembrie. Mario 
Soares va fi înlocuit de Antonio 
Macedo, președintele partidului.

Berlinul occidental.

și iugoslav s-a realizat un acord 
privind stabilirea unui sistem re
ciproc de creditare, prin interme
diul băncilor, în vederea extinde
rii schimburilor comerciale intre 
cele două țări, informează agenția 
Taniug. Acest acord va permite 
realizarea unor proiecte eoonomice 
comune în domeniul transporturilor 
navale, energiei, agriculturii, elec
tronicii și telecomunicațiilor.

MANIFESTAȚIE ANTINAZISTA 
ÎN S.U.A. în orașul Evanston (sta
tul Illinois) a avut loc, duminică, 
o manifestație organizată în semn 
de protest față de aprobarea de 
către autoritățile locale a desfășu
rării unei adunări a partidului na
zist din S.U.A. Agenția France 
Presse informează că oratorii na
ziști, îmbrăcați în cămășile brune 
de tristă faimă, deși se aflau sub 
protecția a aproximativ 200 de 
polițiști, au fost nevoiți să pără
sească reuniunea, ca urmare a pro
testelor vehemente ale mulțimii.

REUNIUNE MINISTERIALA A 
C.E.E. Miniștrii economiei și ai fi
nanțelor din țările membre ale Pie
ței comune s-au întrunit luni la Lu

xemburg pentru a examina spinoa
sa problemă a finanțării deficitelor 
balanțelor de plăți ale „celor n ouă", 
agravate de majorarea prețurilor la 
petrol pe piața mondială.

NEGOCIERILE PENTRU FOR
MAREA NOULUI GUVERN BEL
GIAN au fost întrerupte, luni, i
pentru a permite liderilor princi
palelor formațiuni politice ale ță- •
rii să participe la marea demon- 
strație organizată la Bruxelles îm
potriva rasismului și fascismului, | 
relatează agenția Reuter. Duoă cum 
se arată în capitala belgiană, peste I 
50 000 de persoane au luat parte 
la această demonstrație desfășurată 
sub lozinca „Nu fascismului și .
rasismului".

IARNA TIMPURIE IN ELVE- 1
ȚIA. In zonele muntoase din Elve- . 
ția, in special pe masivul Saint 
Bernard, a nins abundent în zilele I 
de sîmbătă și dumin că. Stratul de 
zăpadă așternut, avind pe alocuri 
înălțimea de 80 centimetri, a per
mis amatorilor de sporturi de iarnă 
să schieze cu două luni înainte de i 
începerea obișnuită a sezonului de 
schi. Mai multe trecători alpine au 1 
fost închise.strîngerii relațiilor economice din-

ACORD IUGOSLAVO-ARGENTI-
NIAN. între guvernele argentinian

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Excelenței Sale
General-maior MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul pri
lej ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez dum
neavoastră, guvernului și poporului Republicii Democratice Somalia căldu
roase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate personală, da 
progres și prosperitate poporului somalez.

Poporul somalez aniversează as
tăzi împlinirea a 11 ani de la revo
luția din 21 octombrie 1969, care a 
pus capăt frămintărilor interne 
survenite după constituirea Soma
liei ca stat independent și a de
clanșat un proces de ample trans
formări înnoitoare în toate sectoa
rele vieții economice și sociale.

Situată pe coasta de vest a con
tinentului african, Republica De
mocratică Somalia are o suprafață 
de 637 657 kmp, in cea mai mare 
parte acoperită de savană, și o 
populație de 3 200 000 locuitori, 
care se ocupă în proporție de 80 la 
sută cu creșterea animalelor. Acest 
sector agricol tradițional furnizea
ză, de altfel, circa 60 la sută din 
resursele valutare ale țării.

în anii care au trecut de la revo
luția din 1969, poporul somalez a 
depus eforturi susținute pentru a 
lichida consecințele nefaste ale do
minației coloniale, starea de mono
culture și a valorifica resursele na
ționale in folosul propriu. Pe acest 
drum, au fost obținute o serie de 
realizări notabile. După naționali
zarea principalelor ramuri ale eco
nomiei naționale, au fost puse în 
funcțiune un șir de noi obiective 
industriale și a fost declanșată o 
vastă acțiune de cooperativizare și 
modernizare a agriculturii. Pornind 
de la imperativul consolidării in
dependenței economice a țării, 
Programul Partidului Socialist Re

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

voluționar Somalez prevede înce
tarea importului de produse alimen
tare începînd din acest an și aco
perirea necesarului din resurse in
terne.

în spiritul politicii sale consec
vente de prietenie și solidaritate 
cu popoarele africane, care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
viu interes succesele poporului so
malez in făurirea unei vieți noi. 
între Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Somalia 
s-au stabilit relații întemeiate pe 
stimă și respect reciproc. O con
tribuție de cea mai mare însem
nătate la evoluția raporturilor ro- 
mâno-somaleze au adus-o convor
birile din martie 1976 dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu Și 
președintele Mohamed Siad Bar;y> 
convorbiri care au dat un pu ” o , 
nic impuls conlucrării pe muii . 
planuri dintre România și j Soma
lia. Ca o expresie a efori ui as
cendent al relațiilor bilait. . le. cu 
prilejul recentei vizite la Bucu
rești a delegației de specialiști so
malezi condusă de ministrul zoo
tehniei, pădurilor și pășunilor au 
fost convenite măsuri pentru ex
tinderea cooperării în domeniul 
agrozootehnic.

Dezvoltarea raporturilor româno- 
somaleze corespunde interesului 
celor două țări și popoare, cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

roma: întrevederi ale delegației P.C.R.
ROMA 20 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., aflată în Ita
lia pentru a participa la funeraliile 
lui Luigi Longo, președintele Parti
dului Comunist Italian, s-a întîlnit cu 
Giancarlo Pajetta. membru al Direc
țiunii P.C.I., șeful secției pentru pro
bleme internaționale. Cu acest prilej, 
au fost discutate probleme referitoa
re la raporturile dintre cele două

partide, la dezvoltarea lor în spiri
tul înțelegerilor convenite cu prile
jul convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și En
rico Berlinguer, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, precum 
și probleme internaționale actuale.

De asemenea, delegația P.C.R. s-a 
întîlnit cu Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, care a 
luat parte la funeralii.

Conferință științifică internațională la Berlin
BERLIN 20 (Agerpres). — Luni la 

amiază au inceput la Berlin lucrările 
conferinței științifice internaționale 
cu tema „Lupta comună a mișcării 
muncitorești și a mișcării de eliberare 
națională împotriva imperialismului, 
pentru progres social". Reuniunea 
este organizată de C.C. al P.S.U.G., 
împreună cu redacția revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului".

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

La conferință participă o delegație 
a P.C.R., condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Pe linia extinderii colaborării economice româno-suedeze
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — La 

Stockholm s-au desfășurat. în pe
rioada 13—18 octombrie 1980, lucră
rile celei de-a Xl-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-suedeze de coo
perare economică, industrială și teh
nică.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ion Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, iar delegația

suedeză, de Robert Nilsson, subsecre
tar de stat la Ministerul Industriei, 

Cu această ocazie, au fost stabi
lite noi măsuri pentru dezvoltarea 
în continuare a cooperării economi
ce, industriale și tehnico-științifice 
dintre întreprinderile din cele două 
țări în domenii de interes comun, cum 
sînt construcția de mașini, metalur
gia, chimia, agricultura, energetica și 
transporturile.

Guvernul grec a acceptat reintegrarea țării 
în Comandamentul militar al NA.T.O

ATENA 20 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Gheorghios Rallis, a 
confirmat, duminică. — intr-o decla
rație radiotelevizată, ca răspuns la un 
mesaj difuzat de președintele Mișcă
rii Socialiste Panelene (PASOK), 
Andreas Papandreu, — că guvernul 
său a acceptat reintegrarea Greciei 
in Comandamentul militar al 
N.A.T.O., informează agenția elenă 
de presă A.N.A. Răspunzind cererii 
formulate de Andreas Papandreu ca 
acordul de reintegrare să fie sunus 
parlamentului, duoă dizolvarea actua
lului parlament și ținerea de alegeri 
generale, Gheorghios Rallis a spus că

retragerea țării din struct’ mili
tară a alianței norcț-atlațtȘc.., s-a fă
cut, în 1974, nn fjrirrțr- , .întărire a 
parlamentului, ci >.prin , ijecizia a 
guvernului și. în con .. . £î Ș, reinte
grarea se va face prin Sași pro
cedură ; dar — a precizai el — gu
vernul va cere aprobarea deciziei sale 
printr-un vot parlamentar de încre
dere#"

în mesaj, președintele PASOK re
afirmă că Grecia ar trebui să a- 
bandoneze N.A.T.O. și să închidă ba
zele militare străine de pe teritoriul 
său.

Semnificațiile unui „jubileu"
Sub titlul edificator 

„Un maistru al jafuri
lor", cotidianul vest- 
german „Frankfurter 
Rundschgu" readuce in 
atenție, evocind îm
prejurările unei lungi 
și tragice istorii, cite
va din metodele , și 
procedeele prin care 
s-au constituit marile 
imperii coloniale.

„In urmă cu 400 de 
ani — scrie ziarul — 
faimosul pirat fă
cea cale întoarsă 
spre Anglia. După 
trei ani de călătorii, 
Francis Drake ancora, 
la 28 septembrie 1580, 
cu nava sa „Golden 
Hind", in portul Ply
mouth. Magaziile va
sului erau pline ochi 
cu pradă de mare va
loare : aur, argint, 
pietre prețioase, miro
denii, plante exotice. 
Prada adunată de pi
rat a fost atît de 
mare, incit acesta a 
fost înnobilat cu titlul 
de... cavaler.

Călătoria lui Fran

cis Drake, devenit 
„Sir" s-a dovedit a 
fi mai mult de- 
cît profitabilă : Drake 
a prădat din pose
siunile sud-americane 
ale spaniolilor ^^canti
tate atît de-'mare de 
metale și pietre pre
țioase, incit, din par
tea ce i se „cuvenea", 
curtea și-a putut pliti 
toate datoriile, a acor
dat olandezilor sprijin 
financiar in războiul 
lor cu Spania și a pu
tut chiar să investeas
că o sumă importantă 
in "Levante Company-, 
predecesoarea Compa
niei pentru Indiile de 
est, care, după cum se 
știe, a luat in stăpi- 
nire, in numele An
gliei, India și Africa 
de Sud, cu imensele 
lor bogății.

Această investiție 
s-a dovedit, intr-ade
văr, extrem de renta
bilă. Ea a dat din nou 
impuls economiei de
bile a țării și a
constituit, după cum

aprecia în 1920 e- 
conbmistul John Key
nes, baza expan
siunii coloniale a An
gliei, o infuzie finan
ciară care avea să ge
nereze, aidoma unui 
bulgăre de zăpadă ce 
se rostogolește la vale, 
profituri uriașe. Mul'i 
alți pirați au urmat 
exemplul lui Drake, și 
statul însuși a între
prins totul spre a-i in
cita, procedeul dove- 
dindu-se rentabil in 
cel mai inalt grad.

Și ziarul își incheie 
articolul pe o notă de 
melancolie. „La jubi
leul" de 400 de ani al 
expediției de jaf, con
dusă de Drake, fostul 
imperiu colonial nu 
mai există. Dar evo
carea împrejurărilor 
de acum patru secole 
este utilă pentr i ca ge- 
nera'iile de azi să cu
noască mai indeanrra- 
pe prin ce mijloace 
și-au clădit bunăstarea 
multe din puterile eco
nomice ale lumii. 
(P. Stăncescu).
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