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CEA MAI BUNĂ SURSĂ 
DE ENERGIE

ESTE ECONOMISIREA
Să producem mai multă energie, 

să o gospodărim 
cu maximă răspundere

Sub semnul voinței comune de a amplifica tradiționalele relații de bună vecinătate și înțelegere, 

de trainică prietenie dintre poporul român și popoarele iugoslave, corespunzător cerințelor edificării

noii orînduiri, intereselor păcii, securității și colaborării în Europa și în lume, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. 5. F. IUGOSLA VIA

Primire călduroasă 
pe aeroportul din Belgrad
Miercuri dimineața, tovarășul 

Nieolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre- 
ședintele Republicii. Socialiste 
România, împreună, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început vizita 
oficială de prietenie in Iugoslavia, 
la invitația președintelui Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Țvietin Mia- 
tovici, și a președintelui Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Lazar Moisov.

Vizita tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in țara vecină și priete
nă, convorbirile ce vor avea loc cu 
acest prilej reprezintă un eveniment 
politic de cea mai mare însemnăta
te in bogata cronică a relațiilor tra
diționale de prietenie și colaborare 
româno-iugoslave. Continuare fi
rească a contactelor la cel mai 
Jnalt nivel, ai căror promotori au 
fost tovarășul. Nieolae Ceaușescu șl 
regretatul conducător al popoarelor 
iugoslave, losip Broz Tito. actualul 
dialog la nivel înalt româno-iugo
slav va da un nou și puternic im
puls raporturilor de colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, identificind și stabilind noi 
domenii de conlucrare atit pe plan 
bilateral, cit și in viața internațio
nală, in folosul ambelor state, al 
cauzei generale a socialismului, 
păcii, cooperării si Înțelegerii în 
lume.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint în
soțiți in această vizită de tovarășii 
Iile Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al. C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Vir
gil Trofin, membru al Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in Co
misia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică. Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii oficiale a înai- 
ților soli ai poporului român a avut 
loc pe Aeroportul Beograd. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau drapelele 
de stat ale României și Iugoslaviei, 
care încadrau urarea, in limbile ro
mână $1 sirbă, „Bine ați venit, dra
gă tovarășe Nieolae Ceaușescu

La ora 10.00 — ora locală — avio
nul prezidențial românesc a ateri
zat. La coborirea din aeronavă, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită afecțiune de 
tovarășul Țvietin Mlatovici. pre
ședintele Prezidiului .Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, și 
soția sa, tovarășa Mira Stuplța- 
Miatovici, și de toVarășul Laza 
Moisov, președintele Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care le-au urat, bun ve
nit pe pămintul Iugoslaviei.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășii. Țvietin Miatovici și Lazar 
Moisov și-au strins mîinile cu pri
etenie, cu deosebită căldură.

Tn intimpinarea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit, de ase
menea, tovarășii Vidoie Jarkovici, 
membru al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia. Dragoslav Markovlci, pre
ședintele Adunării R.S.F. Iugosla-
(Continuare în pag. a Il-a)

Din amplul program al muncii 
noastre in anul 1981 să ne oprim 
astăzi asupra a două cifre : dina
mica venitului național — 7 la sută
— .și creșterea energiei electrice 
distribuite — 4 la sută. Este bine și 
este firesc ca intr-o economie care 
iși proclamă drept obiectiv funda
mental eficienta inaltă, sporirea in 
ritm mai accelerat a venitului na
țional față de consumul de energie 
să constituie una din legile de fier 
ale dezvoltării. O lege care expri
mă, deopotrivă, profunda concepție 
științifică ce stă ia baza structură
rii ritmurilor și proporțiilor diferi
telor ramuri ale economiei naționa
le și spiritul gospodăresc în folo
sirea resurselor de energie.

Avem nevoie pentru înfăptuirea 
tuturor programelor noastre de dez
voltare economică și socială de 
energie și combustibil — resurse 
vitale ale progresului. Tocmai ți- 
nind seama de această realitate 
Congresul al XII-lea al partidului 
a stabilit. între prioritățile activită
ții noastre in perspectivă, dezvol
tarea si asigurarea bazei energe

tice corespunzător cerințelor eco
nomiei. „Trebuie să pornim de la 
necesitatea ca, in 
următorul deceniu. 
România să devi
nă independentă 
din punct dc ve
dere al energiei și 
combustibilului, să 
nu mai depindă 
de import in 
aceste domenii; Pe 
lingă sursele cu
noscute. trebuie să 
intensificăm acti
vitatea pentru 
descoperirea de 
noi surse de energie". Aceste idei- 
program ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, definesc nu o stare con- 
juncturalâ a dezvoltării noastre eco
nomice, ci continuitatea Înaltelor 
exigențe stabilite încă din 1973, 
inainte de a se declanșa criza ener
getică mondială, în domeniul pro
ducției și utilizării energiei.

In lumea de. azi, cind se adîncesc 
fenomenele generate de criza ener
getică mondială, cind cu fiecare an 
prețurile țițeiului și altor resurse 
energetice „galopează" necontrolat
— DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI
1979 ȘI PÎNA ÎN PREZENT PRE
ȚUL PETROLULUI A CRESCUT 
CU 150 LA SUTA 1 — dijmuind
bugetele multor țări, imperativul 
independenței energetice pentru o 
tară ca România, care are de 
înfăptuit ample programe de dez
voltare economică și socială,' este 
de stringentă actualitate, mate
rializarea sa interesind in cel mai 
înalt grad pe fiecare om al muncii, 
pe fiecare cetățean. *

Iar drumul pentru atingerea aces
tui obiectiv este limpede formulat 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., este bine preci- 

' "" Ne 
in- 
lu-

lului, determină tot mai multe țări 
să reașeze cărbunele la „loc de 
cinste" in ierarhia resurselor de 
energie. Bunăoară, la reuniunea 
la nivel înalt de la Veneția, condu
cătorii unor țări industrializate — 
printre care S.U.A., R. F. Germa
nia, Japonia — au luat hotărirea ca 
pină in 1990 cantitatea de cărbune 
folosită de aceste țări să se dubleze. 
Un alt studiu relevă că :

în următorii 20 de ani cărbunele 
va trebui să asigure între 50 și 
65 la sută din creșterea consu
mului mondial de energie.

CERINȚE VITALE 
ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMIEI NOASTRE

Cit privește balanța noastră 
energetică, de pe acum energia 
electrică produsă pe bază de căr
bune ajunge să dețină ponderea 
principală. Dai- pentru ca . termo
centralele electrice să realizeze pro
ducțiile programate este esențial 
ca ele să fie alimentate ritmic cu 
cărbune ; sau. altfel spus, că și pro
ducția de cărbune să se realizeze 
ritmic, zi de zi. Multe din termo
centralele noastre mari sint ali
mentate, după cum se știe, cu căr

bune adus eu a- 
jutorul benzilor 
transportoare di
rect din bazinele 
carbonifere. Este 
deci limpede că 
orice neimplinire 
la producția de 
cărbune poate ge
nera dereglări în 
alimentarei ter
mocentralelor și, 
implicit, un con
sum suplimentar 
de combustibil 11- 
costisitor, pierde-

1981
(

chid, deosebit de . _ ...
rile fiind evaluate direct in valută.

Este cunoscut că pentru a stimula 
și mai puternic pe oamenii muncii 
din aceste sectoar'e in creșterea 
producției

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. o stabilit ca, înce- 
pind cu anul 1981, pentru fie
care tonă de cărbune ți petrol ce 
se realizează peste plan să se 
acorde o primă specială intre 
10-15 la sută.

zat.în planul pe anul 1981. 
oprim, in primul rînd, asupra 
tensificării eforturilor tuturor 
crâtorilor din industria extractivă 
pentru realizarea și depășirea nive
lurilor planificate la gaz metan, pe
trol și în special la cărbune, astfel 
ca cerințele economiei să fie aco
perite într-o măsură cit mai mare 
din resursele proprii.

Dineu în onoarea 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Miercuri seara, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat la un dineu oficial oferit 
in onoarea 'lor la Palatul Federației 
din Belgrad de tovarășul Țvietin 
Miatovici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu

goslavia, și soția sa, Mira Stupița- 
Miatovici.

Au luat -parte tovarășii Ilie Ver
deț, Virgil Trofin. Ștefan Andrei, ce
lelalte persoane oficiale române.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Lazar Moisov, Vidoie Jarko
vici cu soția, Dragoslav Markovici, 
Veselin Giuranovici cu soția, Dobri- 
voie Vidici cu soția, losip VrhOveț, 
Stane Dolanț, Nikola Liubicici, Me

tod Rotar și alte persoane oficiale. 
Au fost prezfenți, de asemenea, 

ambasadorul României la Belgrad și 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 

în timpul dineului, desfășurat în-*  
tr-o ambianță cordială, de caldă 
prietenie, tovarășii Țvietin Miatovici 
și Nieolae Ceaușescu au rostit toas
turi.....  -

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

-—-y— —--------

începerea 
convorbirilor oficiale 

tN PAGINA A H-A

Sporim, tn acest cincinal, puterea 
instalată in sistemul energetic na
țional cu 5 400 MW, din care 
3 400 MW în termocentralele func
tioning pe bază de cărbune. în 
acest an, producția de energie elec
trică pe bază <Je cărbune va atinge 
o pondere de 40 Ia sută.

De fapt, astăzi, creșterea ponde
rii cărbunelui in balanța energetică 
este o orientare tot mai pregnantă 
intr-o serie de țări, tn prezent, 
dună cum rezultă dintr-un studiu, 
cărbunele furnizează 25 la sută 
din energia necesară pe plan mon
dial, în comparație cu petrolul, 
care furnizează 50 la sută. Criza 

^energetică, și mai ales criza petro-

Dacă am realiza suplimentar, fată 
de plan — sublinia secretarul 
general al partidului — cel puțin 
un milion de tone de petrol, aceas
ta ar însemna ca oamenii muncii 
din ■ acest sector să primească circa 
35 de milioane de lei in plus 
peste drepturile actuale normale. 
Stimulați de această importantă 
măsură, minerii, 
lucrătorii ck. 1___ , . ..
sint chemați să manifeste 
înalt spirit de inițiativă, 
pună In valoare Întreaga lor pri
cepere și capacitate de muncă 
pentru a da țării cantități sporite de 
petrol și cărbune, contribuind ast
fel la dezvoltarea bazei energetice, 
Ia reducerea importurilor. Cu toată 
claritatea trebuie să se înțeleagă, că 
orice nerealizare in acest domeniu 
ne împinge Ia importuri din ce în 
ce mai costisitoarei cu consecințe 
negative asupra balanței de plăți 
a țării.

■ După cum s-a subliniat și la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
numai nerealizarea planurilor anua
le de producție la petrol și cărbune 
a generat un deficit de peste un 
miliard de dolari. Iată de ce ni
mic nu trebuie precupețit, nici un 
efort nu este prea mare din partea 
oamenilor muncii din industria 
noastră extractivă pentru realizarea 
planurilor stabilite la petrol și 
■cărbune. Unitățile din aceste ra
muri dispun de o dotare tehnică co
respunzătoare ; esențial este să se 
asigure o exemplară organizare a 
muncii pentru folosirea ei cu 
randamente maxime.

petroliștii, toți 
din industria extractivă ,ț U!1 

să-și

Viorel SALAGEAN
(Continuare în pag. a II-a)

Toastul tovarășului 
Țvietin Miatovici

Stimate ți dragă tovarășe președinte Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni ți tovarăși,
îmi face plăcere să vă adresez tncă o dată, dum

neavoastră și tuturor tovarășilor români, un cordial bun 
venit și expresia dorinței de a avea o ședere plăcută in 
țam noastră.

Ne. bucură foarte mult vizita dumneavoastră, care con
firmă viabilitatea prieteniei lugOslavo-rpmâne și stabili
tatea relațiilor exemplare de bună vecinătate, pătrunse 
de încredere șl respect reciproc. Aceste relații sint re
zultatul stăruințelor comune, timp de mai multi ani, ale 
președintelui Tito și ale dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte Ceaușescu, precum și ale guvernelor și partidelor 
noastre.

Cu mai puțin de un an in urmă, dumneavoastră, îm
preună cu tovarășul Tito, cu ocazia ultimei sale vizite in 
România, ați evidențiat in Declarația comună Însemnă
tatea trainică a principiilor pe care sint întemeiate re
lațiile noastre prietenești. <•

Astăzi! noi continuăm pe aceeași cale, convinși că acest 
fel de relații corespund intereselor fundamentale ale po
poarelor noastre și că ele contribuie, totodată, in mod 
concret la înțelegerea, încrederea și prietenia dintre țările 
regiunii noastre și din întreaga lume.

Colaborarea iugoslavo-română este deosebit de variată 
și, practic, nu există domeniu pe care să nu-1 fi cu
prins. Avem și astfel de rezultate cu care ambele țări se 
pot minări, cum este, de exemplu, construirea giganticelor 
sisteme hidroenergetice și de navigație „Porțile de Fier I" 
și ..Porțile de Fier 1I“. Datorită rezultatelor obținute, pu
tem și dorim să ridicăm la un nivel și mai iiialt ansam
blul relațiilor noastre, prin introducerea, intr-Un ritm mai 
intens, a unor forme superioare de colaborare economică 
pe baze de lungă durată și prin folosirea in măsură mai
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul tovarășului 
Nieolae Ceaușescu

Stimate și dragă tovarășe președinte Miatovici, 
Stimată tovarășă Mira Miatovici,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă mulțumesc cordial pentru primirea, prie

tenească și urările de bun venit pe care mi le-ați adresat 
și, la rindul meu. să vă adresez dumneavoastră, pre
cum și popoarelor Iugoslaviei prietene un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Ne face plăcere să vizităm din nou țara dum
neavoastră, continuînd astfel contactele și întilnirile la 
nivel înalt, româno-iugoslave — expresie a bunelor relații, 
eu vechi și bogate tradiții, dintre România și Iugosla
via, a sentimentelor de prietenie și stimă ce leagă 
popoarele noastre. In acest sens, doresc să subliniez ro
lul pe care l-au avut numeroasele intilniri și prietenia 
caldă și strînsă cu eminentul fiu și conducător al po
poarelor Iugoslaviei, tovarășul losip Broz Tito — care 
au așezat prietenia și colaborarea dintre partidele șl po
poarele noastre pe temelii trainice.

Constatăm cu profundă satisfacție că, în spiritul De
clarației comune semnate la București în urmă cu mai 
puțin de un an, cu prilejul ultimei vizite tn România a 
tovarășului Tito, relațiile româno-iugoslave continuă să 
se dezvolte fructuos, să cunoască o evoluție ascendentă. 
Crește volumul schimburilor comerciale — care s-a dublat 
in ultimii cinci ani — se extinde cooperarea in produc
ție in ramuri prioritare ale economiilor noastre, cum sint 
construcțiile de mașini, chimia și altele. Se desfășoară cu 
suqces lucrurile de construcție a noii hidrocentrale de pe 
Dunăre. Se dezvoltă colaborarea tehnico-științifică și cul
turală, șe amplifică schimbul de experiență și contactele 
dintre organizațiile politice, de masă și obștești. Avem 
deci toate temeiurile să afirmăm că relațiile româno-iu- 
goslave constituie, in toate privințele, un exempiu de Con
lucrare fructuoasă intre două țări socialiste vecine, care
(Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NiCOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Plecarea 

din
Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a plecat, 
miercuri dimineață, intr-o vizită ofi
cială de prietenie In R.S.F. Iugosla
via, la invitația președintelui Prezi
diului Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, tovarășul Țvietin Mia- 
tovici, și a președintelui Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Lazar Moisov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții tării noastre in Co
misia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.-

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapelele 
partidului și statului nostru, care în
cadrau portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La plecare, pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tovară
șii Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina Cioba- 
nu, Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Janos Eazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Aneta Spornic, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan,, 
Elena Nae, Ion Ursu, Richard Winter, 
Marin Vasile, precum și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai vieții știin
țifice și culturale, generali. Tovarășii 
din conducerea de partid și de stat 
au venit impreună cu soțiile.

Se aflau de față Djordje Popovicl, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Iugoslaviei la București, și membri 
ai ambasadei.

Erau prezenți, de asemenea, nu
meroși locuitori ai Capitalei, care au 
aclamat îndelung, cu Însuflețire, pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru. Ei au reafirmat dragostea 
fierbinte și profunda stimă față de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea neobo
sită ce o consacră progresului și 
prosperității neîntrerupte a patriei, 
bunăstării și fericirii poporului, creș
terii prestigiului României socialiste 
în lume. Totodată, au dat expresie 
urării de succes deplin pe care în
treaga națiune o adresează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu în vizita pe carp o 
întreprind in Iugoslavia, manifestin- 
du-și convingerea că ea va contribui 
la dezvoltarea și mai puternică a re
lațiilor strînse, tradiționale, dintre 
cele două țări și partide, dintre po
poarele noastre, vecine și prietene, 
în folosul și spre binele lor, al cau
zei socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie aclamațiilor și uralelor 
bucureștenilor veniți să-i conducă.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 10,00 aeronava prezidenția
lă a decolat

Plecarea de pe aeroportul Otopeni Moment de la sosirea pe aeroportul din Belgrad

începerea
La Belgrad au început miercuri, 

22 octombrie, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele , Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Țvietin Miato- 
vici, președintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia.

Din partea română la convorbiri 
participă tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis
tru al guvernului, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă de 
colaborare economică. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Constan
tin Mitea. membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general 
al P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Nicoiae Mihai, ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Vasile Șandru, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Constantin Boștină, secretar 
personal al secretarului general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România.

Din partea iugoslavă iau parte to
varășii Vidoie Jarkovici, membru al 
Prezidiului R.S.F.I., Veselin Giura- 
novici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Iosip Vrhoveț, secretar 
federal pentru afacerile externe. Me
tod Rotar, secretar federal pentru co
merțul exterior, președintele părții 
iugoslave in Comisia mixtă de colabo
rare economică, Sava Obradovicl, 
adjunct al secretarului federal pen
tru afacerile externe, Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F.L la București, 
Milivoie Maksici, consilier al pre
ședintelui Prezidiului R.S.F.I. pentru 
probleme de politică externă, Traiko 
Traikovski, director în secretariatul 
federal pentru afaceri externe.

în timpul convorbirii, tovarășul 
Țvietin Miatovici și-a exprimat de
plina satisfacție pentru noua vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu in 
R.S.F. Iugoslavia și și-a manifestat 
convingerea că aceasta Va contribui 
la continuarea, dezvoltarea și conso
lidarea tot mai puternică a le
găturilor trainice dintre țările și po
poarele noastre pe baza și în spiritul 
numeroaselor întîlniri și convorbiri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, care au avut un rol 
determinant în dezvoltarea și adln- 
cirea prieteniei româno-iugoslave.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru invi
tația de a vizita din nou R.S.F. Iu
goslavia, pentru primirea cordială și 
urările de bun sosit, exprimindu-și 
încrederea că înțelegerile care vor fi

convorbirilor oficiale
convenite cu acest prilej vor ridica 
pe noi trepte colaborarea și coopera
rea româno-iugoslavă, conlucrarea 
largă dintre cele două țări și po
poare atit pe plan bilateral, dt și pe 
arena internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că omagiul cel mai cald și fru
mos pe care îl putem aduce memo
riei tovarășului Tito este de a face 
ca prietenia și colaborarea româno- 
iugoslavă să se întărească și să se ri
dice la un nivel tot mai înalt.

în cadrul convorbirii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Țvietin Miato
vici s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale României 
și, respectiv, Iugoslaviei, despre re
zultatele obținute în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a celor două țări.

în continuare s-a procedat la o tre
cere în revistă a stadiului relațiilor 
de colaborare multilaterală româno- 
iugoslave. S-a apreciat cu satisfac
ție că, pe baza înțelegerilor stabilite 
la nivel înalt, s-au obținut succese 
importante în dezvoltarea colaboră
rii dintre cele două țări și popoare 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alt« sfere de 
activitate, pe temeiul deplinei egali
tăți, stimei, respectului reciproc șl 
întrajutorării tovărășești. ,

S-a apreciat că potențialul econo
mic în creștere al celor două țări, 
precum și apropierea geografică 
creează largi posibilități pentru in
tensificarea și diversificarea colabo
rării șl cooperării bilaterale. în acest 
sens s-a indicat ca organele de re
port din cele două țări, precum și 
Comisia mixtă de colaborare econo
mică să studieze căile și posibilită
țile concrete pentru inițierea și dez
voltarea unor noi acțiuni de coopera
re, de anvergură, care să contribuie 
la creșterea simțitoare a volumului 
relațiilor economice reciproce.

S-a exprimat convingerea că extin
derea continuă a raporturilor dintre 
România și Iugoslavia servește inte
resele progresului și prosperității ce
lor două popoare, cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume. în 
acest sens a fost afirmată dorința de 
a intensifica informarea și consulta
rea reciprocă în diferite domenii de 
interes comun.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. A fost exprimată îngrijorarea 
față de încordarea deosebit de gra
vă a situației internaționale. S-a 
exprimat hotârirea României și Iugo
slaviei de a acționa in continuare 
pentru oprirea cursului periculos al 
evenimentelor, pentru eliminarea 
forței din viața internațională, pen
tru reluarea și continuarea po
liticii de destindere, pace și cola
borare, pentru soluționarea pe cale 

politică, prin tratative, a tuturor con
flictelor dintre state, a tuturor pro
blemelor litigioase, în interesul ge
neral al păcii, progresului șl inde
pendentei.

Cel doi președinți au subliniat că 
pacea, destinderea și colaborarea în
tre state trebuie să se întemeieze pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
al nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța.

în acest context a fost subliniată 
necesitatea de a se face totul pentru 
încetarea confruntării militare dintre 
Iran și Irak, pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a problemelor din
tre aceste două țări. De asemenea, 
s-a relevat că este necesar să se facă 
totul pentru ca toate conflictele șl 
problemele litigioase existente în di
ferite regiuni ale lumii să fie solu
ționate exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, evitîndu-se cu desăvîrșire 
recurgerea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței. O atenție deose
bită a fost acordată intensificării 
eforturilor pentru soluționarea poli
tică globală a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pentru realizarea unei 
păci trainice și juste în această zonă.

O atenție deosebită a fost acordată 
examinării situației din Europa, rele- 
vindu-se importanța intensifică
rii eforturilor pentru buna pre
gătire și desfășurare a reuniunii 
de la Madrid, într-o atmosferă 
constructivă de colaborare și nu de 
confruntare, astfel incit aceasta Să 
se încheie cu rezultate pozitive în 
direcția transpunerii in viată a pre
vederilor Actultii final de la Hel
sinki și să examineze șl să convină 
măsuri concrete pentru trecerea la 
realizarea dezarmării și dezangajării 
militare în Europa.

Evidențiindu-se că în Europa exis
tă cea mai mare concentrare de ar
mamente și trape militare, s-a sub
liniat că este necesar să se facă totul 
pdntru a se ajunge la oprirea am
plasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare pe continent. S-a exprimat 
speranța că negocierile dintre Uniu
nea Sovietică și S.U.A. vor duce la 
realizarea unor înțelegeri pentru re
nunțarea la amplasarea în Europa, a 
acestor rachete.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Țvietin Miatovici au reafirmat voin
ța României și Iugoslaviei de a co
labora și în viitor, tot mai strins. pe 
plan extern, de a-și aduce contribu
ția la înfăptuirea securității si coo
perării in Europa și în întreaga 
lume, la cauza păcii și progresului 
6ocial, a înțelegerii în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și sti
mă reciprocă, caracteristică raportu
rilor de colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Primire călduroasă pe aeroportul 
din Belgrad

(Urmare din pag. I) 
via, Veselin Giuranovici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, Dobrivoie Vidici, 
președintele 'Prezidiului R. S. Ser
bia, cu soția, Iosip Vrhoveț, secre
tar federal pentru afacerile exter
ne. Stane Dolanț, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., amiral Bran- 
ko Mamula, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei populare iugoslave.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei, în timp 
ce, în semn de salut, s-au tras 21 
salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășul Țvietin Miatovici, 
a trecut în revistă garda de onoare.

De la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa * Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Țvietin Miatovici și Lazar Moisov, 
s-au îndreptat spre reședința ce a 
fost rezervată înalților oaspeți în 
orașul Belgrad.

De-a lungul traseului străbătut de

„Un important stimulent pentru adintirea relațiilor 

foarte bune dintre Iugoslavia si România"
Salutind cu satisfacție vizita ofi

cială de prietenie pe care o face în 
Iugoslavia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, întreaga presă iu
goslavă, posturile de radio și tele
viziune acordă o mare atentie aces
tui nou moment de referință în re
lațiile româno-iugoslave.

Astfel, în articolul intitulat „UN 
NOU AVÎNT AL COLABORĂRII", 
ziarul „BORBA", organ al Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, relevă : „Intilnirile iu- 
goslavo-române la nivel înalt. în
deosebi intîlnirile dintre președinții 
Tito și Ceaușescu, au avut întot
deauna un efect stimulator asupra 
dezvoltării și extinderii continue a 
relațiilor dintre■ cele două țări so
cialiste vecine. Fiecare din aceste 
întîlniri a constituit, in același timp, 
și o nouă verigă a prieteniei ce lea
gă România și Iugoslavia".

Actuala intilnire a președintelui 
României cu conducătorii iugoslavi 
— continuă ziarul — va oferi pri
lejul pentru a se examina detaliat 
procesele ce au loc pe arena inter
națională, avind in vedere faptul 
că cele două țări ale noastre, atașa
te principiilor Cartei O.N.U., sint 
angajate puternic in direcția găsirii 

coloana oficială, escortată de moto- 
cicliști, numeroși locuitori aflați pe 
străzile capitalei iugoslave au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu o caldă 
primire, exprimîndu-și astfel bucu
ria de a-i avea în mijlocul lor pe 
înalții soli ai poporului român, do
vadă a prieteniei trainice româno- 
iugoslave, a dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și-a 
început cea de-a XlI-a vizită, din 
ultimii 15 ani, în Iugoslavia.

„BELGRADUL SALUTA CU 
CĂLDURA PE OASPEȚII DRAGI 
DIN ROMANIA PRIETENA" —
sint cuvintele înscrise pe o mare 
pancartă la intrarea în acest 
oraș aflat in continuă prefacere și 
modernizare. Capitala /țării vecine 
și prietene, orașul care. în semn de 
înalt omagiu, de deosebită cinste 
și prețuire, a conferit președintelui 

unor soluții pașnice oricăror con
flicte. Se așteaptă ca in timpul 
Convorbirilor dintre cele două de
legații să fie examinate și efortu
rile pentru instaurarea unei noi or
dini internaționale.

După ce arată că zona în care se 
află Iugoslavia și România era ca-

Revista presei iugoslave 
despre vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

lificată odinioară drept „un butoi 
cu pulbere", ziarul scrie că politica 
și principiile pentru care militează 
România și Iugoslavia Capătă o im
portanță deosebită, o mare semni
ficație avind-o respectarea princi
piilor suveranității, independenței 
și neamestecului în treburile in
terne.

După ce menționează domeniile 
în care colaborarea româno-iugoslă- 
vă inregistrează rezultate tot mai. 
mari, precum și posibilitățile de dez
voltare continuă a acestei colabo
rări, ziarul scrie : „Relațiile foarte 
bune și colaborarea dintre Iugosla
via și România vor căpăta și cu 

României titlul de Cetățean de 
onoare, urează bun venit înalților 
soli ai poporului român. Dunărea 
primește aici apele Savei. în unda 
marelui fluviu Se oglindesc, sub 
timpla Kalemegdanului încărunțit 
de vreme, turnurile industriei, .si
luetele noilor cartiere, ale blocuri
lor și edificiilor social-culturale, 
atit de numeroase de la un an la 
altuL Belgradul se înfățișează as
tăzi ca O adevărată metropolă în 
plină dezvoltare. în anii construc
ției socialiste orașul a crescut de 
peste patru ori, ajungind la 1,5 
milioane locuitori.

La reședința oficială situată 
pe colina Dedinie ce domină 
orașul,, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au avut 
cu tovarășii Țvietin Miatovici și La
zar Moisov o scurtă convorbire pri
etenească, in cursul căreia a fost 
exprimată satisfacția pentru această 
Vizită, pentru evoluția ascendentă a 
raporturilor de prietenie și cola
borare româno-iugoslave.

acest prilej incă un stimulent im
portant, iar pe un plan mai larg 
pacea, securitatea și colaborarea in 
Europa vor primi o contribuție 
uriașă".

Informind despre vizita tovarășu
lui Nicolae CeaușesCu împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu la Bel
grad, ziarul „POLITIKA" scrie că 
in cadrul convorbirilor o atenție de
osebită „va fi consacrată dezvoltării 
in continuare a relațiilor de bună 
vecinătate, extinderii și îmbogățirii 
colaborării in toate domeniile dintre 
Iugoslavia și România, dintre U.C.I. 
și P.C.R.".

„Nivelul înalt al colaborării reali
zat pină in prezent și prietenia 
existentă constituie o temelie soli
dă și un stimulent pentru ca rela
țiile reciproce să fie ridicate la un 
nivel și mai inalt, convorbirile de 
lâ Belgrad oferind un bun prilej 
pentru aceasta". Ziarul relevă, tot
odată, importanța convorbirilor pen
tru menținerea păcii și securității 
în lume.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
îugoslav s-a situat la loc de frunte 
și in emisiunile de radio și televi
ziune, relevîndu-se ca principalul 
eveniment politic în viața țării 
vecine.

Cea mai bună sursă de energie 
este economisirea

A

(Urmare din pag. I)
Indiscutabil, un alt aspect esențial 

al asigurării resurselor energetice 
proprii, în strînsă concordantă cu 
nevoile economiei naționale, il con
stituie economisirea severă a ener
giei. In acest sens, secretarul gene
ral al partidului sublinia la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. : „Este 
necesar să acționăm cu toată hota- 
rirea pentru reducerea consumului 
de combustibil și energie. Astăzi, 
pe plan internațional, toți afirmă 
că cea tnai bună sursă de energie 
este economisirea, deci reducerea 
consumului de energie. Trebuie să 
acționăm mai hotărit pe această 
direcție".

Da, trebuie să acționăm mal 
hotărit în toate sectoarele de 
activitate, In toate întreprinde
rile, pentru că nu există uni
tate în care să se poată spune 
că posibilitățile de economisire a 
energiei și combustibilului s-au 
epuizat. Consumăm, după cum se 
știe, o cantitate încă prea mare de 
energie pentru realizarea unei 
unități de venit național, compa
rativ cu o serie de țări dezvoltate. 
Asta înseamnă că în nu puține în
treprinderi se mențin tehnologii 
învechite, mari consumatoare de 
energie, asta înseamnă că in an
samblul structurii producției in

dustriale produsele energointenslve 
ocupă incă un loc însemnat, înseam
nă că nu peste tot canalele risipei 
au fost închise. Iată de ce raționa
lizarea severă a consumurilor de 
energie in industrie constituie 
una din direcțiile fundamentale 
de acțiune in anul viitor și în 
perspectiva întregului cincinal. 
Fără îndoială, accentul principal 
in întreaga acțiune de economisire 
a energiei trebuie pus asupra mo
dernizării tehnologice, extinzindu-se 
procedeele cu consumuri mai mici. 
Iată numai două exemple :

• extinderea procedeului de 
turnare eontinuâ a semifabrica
telor va reduce consumul ener
getic pe tona de metal - prin 
eliminarea unei faze de încălzi
re a lingourilor - cu 30-65 kg 
combustibil convențional ți 30-35 
kWh energie electrică ;

• prin trecerea liniilor de ci
ment cu o capacitate de 800 
tone/zi de pe procedeul umed 
pe procedeul uscat, se obțin e- 
conomii anuale de 20 000 tone 
combustibil convențional.

Evident, șirul unor asemenea 
exemple ar putea continua. Esen

țial este ca pretutindeni unde exis
tă asemenea posibilități de econo
misire a energiei și combustibilului 
să se acționeze imediat, cu toată 
hotărîrea pentru valorificarea lor. 
Orice intirziere înseamnă, în ulti
mă instanță, o prelungire nejusti
ficată a energofagiei tehnologice, a 
consumurilor iraționale, Înseamnă o 
risipă măsurată direct în dolari, 
în același perimetru al efortului 
pentru economisirea severă a ener
giei și combustibilului se impune 
și accelerarea lucrărilor de cerce
tare și proiectare în scopul defini
tivării și generalizării soluțiilor noi 
pentru recuperarea, în principal, a 
căldurii conținute în apele de ră
cire și gazele calde — resurse eva
luate la circa 16 milioane tone com
bustibil convențional.

Pentru realizarea programelor 
noastre dinamice de dezvoltare eco
nomică și socială avem nevoie de 
surse sporite de energie. Esențial 
este ca pe lingă resursele conven
ționale să asigurăm valorificarea 
mai hotărîtă și a celor neconven
ționale. „Trebuie să ne preocupăm 
mai mult de noile surse de energie 
— sublinia secretarul general al 
partidului. Este vorba, in primul 
rînd, de energia hidroelectrică, de 
microcentralele hidro, care se dez
voltă foarte încet : anul viitor sint 
prevăzute în plan un număr mare, 
dar in fiecare județ sint posibilități
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și trebuie să folosim la maximum 
aceste posibilități. Trebuie să tre
cem de la vorbe la fapte, folosind 
energia vintului, energia solară, ter
mică, precum și alte surse de ener
gie existente în momentul de față. 
Desigur, trebuie să intensificăm 
cercetarea, preocupările pentru teh
nologii noi și pentru noi surse de 
energie, cum sint biogazuL bioma- 

sa ș.a. Ne mișcăm încet in această 
direcție și este necesar să unim for
țele pentru a obține realizări mai 
mari".

Sint doar citeva din marile pri
orități actuale in asigurarea și gos
podărirea bazei energetice a țării, 
în prezent și in primul an al vii
torului cincinal. Printr-o intensă 
muncă politico-educativă, orga
nizațiile de partid trebuie să înră

72700 milioane kWh 
ENERGIE ELECTRICA

dăcineze adine in conștiința fie
cărui om al muncii, a fiecărui ce
tățean convingerea că sporirea re
surselor energetice ale țării, econo
misirea și buna gospodărire a ener
giei electrice și combustibilului Sint 
probleme de importanță vitală pen
tru asigurarea mersului înainte al 
patriei noastre, constituie o cauză 
generală a tuturor oamenilor mun
cii, a întregului popor. Acestei cau

ze de interes economic major să 
ne dedicăm cil pasiune, cu convin
gerea fermă că succesul înaintării 
noastre pe drumul progresului și 
civilizației depinde azi în măsură 
hotărîtoare de promptitudinea și 
priceperea cu care vom da răs
punsuri practice, prin fapte, la tot 
mai numeroasele probleme impuse 
de nevoia acută de energie și com
bustibil.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA EIINA CEAUȘESCU, ÎN R. Ș. R IUGOSLAVIA

In timpul convorbirilor oficiale întrevedere la reședința oficială a inalților oaspeți rbmâni.

Toastul tovarășului
Țvietin Miatovici

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

1 11 * k • i« O. i , v WnivJ
10 IUI m

(Urmare din pag. I)

mare a avantajelor pe care vecină
tatea le oferă ambelor economii.

Aș dori să evidențiez cu această 
ocazie că naționalitatea română din 
țara noastră, la fel ca și națio
nalitățile sirbă și croată din 
România sînt un factor pozitiv 
al apropierii și legaturilor reciproce, 
aducîndu-și contribuția la respectul, 
încrederea și prietenia care au .ră
dăcini adinei în relațiile dintre po
poarele celor două țări ale noastre.

Privind în ansamblu, Iugoslavia și 
România, ca țări socialiste vecine, 
confirmă în fapt, prin exemplul re
lațiilor lor, adeziunea la litera și spi
ritul Actului final semnat la Helsinki, 
Aceasta înseamnă edificarea unor 
astfel de relații democratice ,"fn eăber 
frontierele constituie un factor 8e le
gătură, iar deosebirile de poziții în 
probleme internaționale — un motiv 
în plus pentru eforturi în scopul unei 
mai bune înțelegeri și colaborări. în 
situația internațională actuală deo
sebit '■ de complexă, împovărată de 
conflicte și neîncredere, astfel de re
lații dintre cele două țări ale noas
tre sint și mai importante, ele con
stituind o încurajare și un imbold 
atit pentru popoarele noastre, cit și 
pentrft alte popoare.

Stimate tovarășe președinte,

în convorbirile pe care le-am 
început, noi am avut deja prilejul 
să apreciem, de ambele părți, că ne 
confruntăm cu o agravare serioasă 
a situației din lume. Folosirea for
ței . în relațiile internaționale și 
recurgerea la arme în vederea so
luționării problemelor litigioase ame
nință in mod periculos cuceririle 
realizate pînă în prezent de către 
comunitatea internațională. Criza din 
Orientul Mijlociu amenință în per
manentă pacea mondială, din cauza 
politicii agresive a Israelului și» a 
împiedicării înfăptuirii drepturuor 
naționale legitime ale poporului pa
lestinian. în sudul Africii continuă 
șă existe surse periculoase de con
flicte și instabilitate. Focarele de 
criză din Asia centrală și din Asia 
de sud-est afectează grav situația in
ternațională. Există o singură cale 
pentru soluționarea tuturor acestor 
crize, pentru care Iugoslavia mili
tează în mod consecvent — calea so
luționării' politice pașnice, care pre
supune retragerea trupelor străine, 
încetarea oricărui amestec și in
tervenții din afară și respectarea cu 
strictețe a dreptului fiecărui popor 
la libertate, independență și dezvol
tare nestingherită.

în mod special îngrijorează con
flictul armat dintre Irak și Iran, ale 
cărui consecințe negative afectează 
interesele vitale, în primul rînd ale 
acestor două țări nealiniate. Din cau
za războiului, care, din păcate, încă 
durează, aceste țări sint expuse pier
derilor de prețioase vieți omenești 
și distrugerilor materiale și, totoda
tă, le sint amenințate independența.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa
9 9 9 9

Elena Ceaușescu au depus o jerbă de flori
la mormintul lui

La scurt timp după sosire, tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretar ge
nera] al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o jerbă 
de flori la mormintul președintelui 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Iosip Broz. 
Tito. situat in cartierul Dedinie din 
capitula Iugoslaviei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au trecut 
prin fața criptei în care se află cor-

stabilitatea, capacitatea de a se dez
volta mai rapid, precum și presti
giul lor in lume. Aceste consecințe 
aduc, in același timp, daune păcii și 
securității în această zonă sensibilă. 
Am mai avut ocazia să subliniem 
.convingerea Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia că recurgerea la arme nu 
duce la soluționarea litigiilor și pro
blemelor . existente, ci la adîncirea 
lor și la crearea altora noi, de aceea 
este indispensabil să se creeze, neln- 
tîrziat, condiții pentru încetarea ac
țiunilor armate, pe baze acceptabile 
pentru ambele părți și pentru solu
ționarea problemelor prin tratative 
directe. Acționînd alături de țările 
nealiniate și de alte țări prietene. 
Iugoslavia va depune șl în viitor 
eforturi pentru ca acest conflict, ca 
și altele să fie soluționate pe baza 
Cartei O.N.U. și a principiilor neali- 
niML ' ' :

Cred că sîntem de acord că si
tuația îngrijorătoare din lume face 
ca și participants la conferința de 
la Madrid, consacrată securității și 
cooperării în Europa, să aibă o răs
pundere deosebită. Rezultatele favo
rabile ale acestei conferințe, pentru 
care milităm, pot avea o influență 
pozitivă asupra' calmării situației ge
nerale in lume și a soluționării pro
blemelor existente.

Ca tară socialistă nealiniată, sîn
tem profund convinși că pacea, secu
ritatea. încrederea și respectul reci
proc reprezintă interesul fundamental 
al întregii omeniri, care reclamă cea 
mai strînsă- colaborare a tuturor ță
rilor. Aceasta este premisa și baza 
progresului general în lume. în acest 
sens, un loc deosebit revine dreptu
lui inalienabil alxfiecărei țări și al 
fiecărui popor de a hotărî indepen
dent în legătură cu căile și modali
tățile dezvoltării lor interne și cu 
poziția lor în relațiile internaționale.

Stimate tovarășe președinte 
Ceaușescu,

Sintem convinși că continuarea 
practicii statornicite a intilnifilor la 
cel mai înalt nivel dintre cele două 
țări vecine ale noastre constituie o 
cale sigură, care facilitează și stimu
lează progresul permanent al rela
țiilor noastre prietenești și al co
laborării multilaterale, servind, prin 
aceasta, și intereselor generale. Pre
zidiul R. S. F. Iugoslavia este con
vins că și această vizită a dum
neavoastră și convorbirile pe care le 
purtăm înseamnă foarte mult in acest 
sens.

Ridic acest pahar:
în sănătatea stimatului tovarăș, 

președintele Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu!

în sănătatea oaspeților noștri ro
mâni!

Pentru progresul continuu al Româ
niei socialiste prietene și prosperita
tea poporului român!

Pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării celor două țări vecine 
ale noastre!

Pentru prietenia noastră!
Pentru pace și progres general în 

lume! (Aplauze).

losip Broz Tito
pul neînsuflețit al marelui dispărut 
și s-au inclinat adine în fata lespezii 
de marmură albă ce poartă încrusta
te în aur : „losip Broz Tito 1892— 
1990“. S-a păstrat un moment de re
culegere in memoria marelui condu
cător al Iugoslaviei socialiste, al co
muniștilor iugoslavi.

La solemnitate au luat parte mem
brii suitei de onoare iugoslave.

în încheierea solemnității, pre- • 
ședințele Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Complexul memorial unde se află 
mormintul lui losip Broz Tito.

(Urmare din pag. I)

cooperează intr-un spirit de deplină 
egalitate, de stimă și ■ respect reci
proc, pentru edificarea noii orînduiri 
și făurirea unei viețj fericite și pros
pere. Această conlucrare — pe care 
o dorim tot mai strînsă și rodnică — 
Corespunde pe deplin intereselor po
poarelor celor două țări și, totodată, 
servește cauza generală a colaborării, 
destinderii și păcii în Europa și în 
lume.

Stimați tovarăși șl prieteni,

Situația internațională actuală se 
caracterizează printr-o încordare ex
tremă, la care s-a. ajuns ca urmare 
a acumulării unor probleme com p li
cate, "a apariției în 8iferlițiB’'regiani 
ale lumii a unor noi'Jătțire tM'-'.ctfh- 
fllcte ' șl tensiune, â ' manifestării 
politicii de dominație și amestec în 
treburile altor state, de reîmpărțire 
a sferelor de influență, de încălca
re a dreptului popoarelor la dezvol
tare liberă, de sine stătătoare. Criza 
economică mondială, îndeosebi criza 
energiei, a petrolului au accentuat 
și mai mult aceste fenomene profund 
negative din viața internațională. 
Toate acestea,creează și mențin mari 
pericole la adresa independenței si 
securității popoarelor, a păcii în în
treaga lume.

Trebuie menționat ca tot mai mul
te popoare se ridică cu hotărîre îm
potriva politicii de încordare, pentru 
apărarea independenței naționale, a 
dreptului națiunilor la dezvoltare li
beră, in condiții de deplină securitate 
și pace.

Pornind de la aceste realități., noi 
considerăm că este mai necesară ca 
oricînd unirea strînsă a eforturilor 
popoarelor, a forțelor înaintate de 
pretutindeni, pentru a pune capăt 
vechii politici imperialiste de domi
nație, forță și dictat, pentru soluțio
narea tuturor problemelor numai și 
numai pe cale pașnică, pentru afir
marea unor relații noi. de deplină e- 
galitate, pentru reluarea și conti
nuarea fermă a politicii de destin
dere și independentă națională. 
Nimic nu poate fi mai presus. în zi
lele noastre, decit. de a milita cu 
toate forțele pentru a apăra cel mai 
fundamental drept al omului, al po
poarelor — dreptul la pace, la viață, 
la existență liberă.

România participă activ la viața in
ternațională. la eforturile popoarelor 
pentru destindere, colaborare și pace, 
în acest spirit, dezvoltăm larg rela
țiile cu țările socialiste, întărim co
laborarea cu țările in curs de dez
voltare și nealiniate, extindem rapor
turile economice, tehnico-științifice 
și culturale cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, par
ticipăm larg la schimbul mondial de 
valori, la diviziunea internațională a 
muncii. La baza relațiilor noastre si
tuăm ferm principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța. 
Considerăm că respectarea indepen
dentei naționale și a dreptului la dez
voltare liberă a fiecărui popor con
stituie condiția fundamentală a des
tinderii și păcii.

România acționează cu toată fer
mitatea pentru securitate și colabo
rare în Europa, pentru buna pregă
tire a apropiatei reUniuni de la Ma
drid, astfel incit aceasta să răspundă 
pe deplin așteptărilor popoarelor 
continentului, să dea un impuls real 
înfăptuirii unitare în practică a Actu
lui final de la Helsinki și, îndeosebi, 
să pună bazele unei conferințe euro
pene consacrate dezangajării militare 
și dezarmării in Europa. Apreciem că 
trebuie făcut totul pentru a se opri 
amplasarea de noi rachete nucleare 
in Europa. Salutăm acordul interve
nit intre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
începerea tratativelor in acest dome
niu — și dorim să se ajungă cit mai 
curmd la înțelegeri pentru a opri 
amplasarea și dezvoltarea de noi ra
chete, pentru frinarea înarmărilor pe 
continent.

Convinși că dezvoltarea colaborării 
în Balcani constituie o contribuție 
importantă la cauza securității euro

pene, milităm susținut pentru trans
formarea acestei regiuni intr-o zonă 
a colaborării, bunei vecinătăți și 
păcii, in care să nu existe armament 
nuclear.

Ne pronunțăm ferm pentru înce
tarea cursei înarmărilor — care a 
atins proporții fără precedent — 
pentru trecerea Ia măsuri conaete 
de dezarmare. îndeosebi nucleară. 
Acționăm susținut pentru reducerea 
cheltuielilor militare, încetarea pro
ducției de arme nucleare, lichidarea 
bazelor șl a blocurilor militare, pre
cum și pentru înfăptuirea altor mă
suri menite să intărească încrederea 
intre popoare.

Țara noastră militează hotărlt pen
tru eliminarea forței și a politicii de 
forță din viața internațională, pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state. în acest sens, ne pronunțăm 
ferm pentru încetarea conflictului și 
a ostilităților militare dintre Iran și 
Irak, pentru soluționarea la masa 
tratativelor a problemelor dintre 
aceste state, In spiritul înțelegerii și 
respectului reciproc. Milităm, de ase
menea, pentru soluționarea prin 
tratative a tuturor problemelor con- 
flictuale existente în diferite regiuni 
ale lumii. Acordăm o atenție deose
bită soluționării globală, pe cale po
litică, a conflictului din Orientul 
Mijlociu, instaurării unei păci dura
bile și juste în această zonă, bazată 
pe retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în 1967. pe 
recunoașterea drepturilor poporului 
palestinian la autodeterminare — 
inclusiv la constituirea unui stat pro
priu. independent ,— pe respectarea 
integrității și suveranității tuturor 
statelor din regiune.

Milităm susținut pentru lichidarea 
stării de subdezvoltare, pentru înlă
turarea marilor decalaje care despart 
țările bogate de țările sărace, pentru 
instaurarea noii ordini economice 
bazate pe deplina egalitate și echi
tate. Ne pronunțăm ferm pentru de
mocratizarea largă a relațiilor inter
naționale. pentru participarea tuturor 
statelor, în condiții de deplină egali
tate, la soluționarea marilor si com
plexelor probleme ce confruntă ome
nirea.

Apreciem rolul deosebit de impor
tant pe care-1 au in viața interna
țională țările nealiniate, țările în 
curs de dezvoltare, care trebuie să 
conlucreze tot mai strîns și să întă
rească continuu solidaritatea și cola
borarea dintre ele .in lupta pentru 
lichidarea subdezvoltării, a politicii 
imperialiste și neocolonialiste. pen
tru realizarea unor relații noi, de 
deplină. egalitate și respect al inde
pendenței naționale.

Considerăm, de asemenea, că tre
buie să crească rolul O.N.U., al altor 
organisme internaționale, al opiniei 
publice mondiale in lupta pentru 
soluționarea democratică, in spiritul 
păcii și colaborării, a marilor pro
bleme ale epocii noastre.

Doresc să exprim încă o dată sa
tisfacția noastră pentru modul in care 
România și Iugoslavia conlucrează pe 
plan internațional, în slujba păcii și 
destinderii — și să dau glas con
vingerii că această conlucrare se va 
dezvolta cu rezultate tot mai bune 
și în viitor. ,

încredințat că vizita pe care o 
întreprindem, convorbirile ce' le vom 
avea și înțelegerile la care vom 
ajunge .se vor înscrie ca o nouă și 
importantă . contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie româno-iugo- 
slave, doresc sâ toastez :

In sănătatea tovarășului Țvietin 
Miatovici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, și a soției sale, tovarășa 
Mira Stupița !

în sănătatea celorlalți tovarăși, 
membri ai Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia șl 
ai Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia !

Pentru bunăstarea și fericirea po
poarelor Iugoslaviei !

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre !

Pentru pace și progres în întreaga 
lume !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

z*

La sosirea pe aeroportul din Belgrad

La mormintul Iul losip Broz Tito
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La cumpărături, cu „sacoșa" 

de 1000 de kilograme

SPECULANȚI Șl COMPLICII LOR IN FAȚA OPINIEI PUBLICE

PLANUL PE ACEST AN-REAUZAT
INTEGRAI, EA TOȚI INDICATORII, 

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE ȘI JUDEȚ
Numeroși cetățeni s-au adresat redacției In ultimele tile, semnalind 

eu firească preocupare și chiar cu indignare unele manifestări 
care contravin flagrant spiritului civic, gospodăresc, rațional In care anu- 
miți oameni înțeleg să se aprovizioneze pentru iarnă. Este vorba de ca
zuri de supraaprovizionare, iar in nu puține din ele de supra- 
stocărl de produse, cu Intenția nemărturisită, dar dovedită in
ultimă Instanță, de a le prelucra In scop speculativ. Cei ce s-au
adresat, ziarului in scris sau verbal cer ca organele comerciale, 
inspecțiile de specialitate, organele de stat, unitățile de control 
al oamenilor muncii să întreprindă măsuri energice, să întărească 
controlul și să asigure pretutindeni desfășurarea normală a des
facerii mărfurilor către populație. Ei cer, în același timp, măsuri dras
tice împotriva tuturor celor care se supraaprovizionează cu intenția de a 
specula.

Sesizări întru totul juste, întemeiate, probate de un număr de fapte 
depistate în ultimul timp de organele de miliție și de alte organisme de 
control.

De profesie... fără. Ocupația: 
speculant „în stil mare"

Un autentic fabricant clandestin 
de băuturi, în special de vin și țuică, 
este cetățeanul Ștefan Dobre, din 
comuna Izvoare, județul Dolj, de 
profesie ...fără și cu serioase ante
cedente penale. Eludind normele le
gale de aprovizionare, sfidînd chiar 
elementarul bun simț, respectivul 
și-a procurat din comerț peste 2 000 
kg de zahăr, pe care organele mi
liției județene le-au descoperit în 
locuința sa. Pentru ce se ghiftuise 
cu asemenea cantitate 7 După cum 
declară cu nerușinare individul, 
pentru a-1 ...mînca. Dacă ar fi să i 
se dea crezare, familia sa, nu cine 
știe cit de numeroasă, se hrănește, trei, 
mese pe zi, numai cu zahăr. Expli
cația — hilară pină peste poate — 
nu reprezintă altceva decît minciuna 
la care apelează, de regulă, cel prins 
cu mița-n, sac. De fapt, după cum 
ne-a informat .tovarășul Dumitru 
Tom», căpitan la Miliția județeană 
Dolj, respectiva cantitate de zahăr 
urma să fie utilizată la fabricarea a 
peste 20 000 litri vin, pentru a căror 
depozitare se aflau deja pregătite, 
în beciul locuinței, vreo 12 butoaie 
de mare capacitate. Tot pregătită 
pentru a deveni „vin" mal era și o 
apreciabilă cantitate de soluție de 
zahăr. Și aceasta In condițiile in

„Luafi, mă, și voi, livada asta 
și faceți țuică !"

Specula este uneori facilitată .chiar 
de anumiți factori de răspundere, 
datori să vegheze la. respectarea 
legii. După cum ne relatează tova
rășul maior Ion Țirdea, cu nu prea 
multă vreme in urmă. Dumitru Ră- 
huț, economist la ferma nr. 6 a 
I.A.S. Goești, a vîndut mai multor 
cetățeni, între care Ion Popescu, 
șeful ocolului silvic Amaradia, și 
Alexandru Godeanu, contabii-șef la 
aceeași unitate, între 300 și 2 000 kg 
prune, în total aproape un vagon. 
O livadă' de pruni. Cum le-a vîn
dut 7 Ca să fie, chipurile, totul le
gal, le-a „desfăcut" prin magazinul 
I.A.S. Craiova, vînzătorul de aici 
primind numai contravaloarea can
tităților direct livrate particularilor.

Și iată cum un om, știind că nu

Comerțul dispune de mărfuri mai multe 
decit in ultimul trimestru al anului trecut

Dar speculanții stnt speculanți. De 
ei se vor ocupa, în continuare, orga
nele in drept, datoare sâ-i cheme la 
ordine, să aplice legea. Trebuie spus 
însă că unele manifestări, nu de 
speculă, ci de grijă care întrec fires
cul pentru propriile cămări se ob
servă șl din partea unor cetățeni, de 
altfel oameni cinstiți, corecți. care, 
din te miri ce vorbe sau „sfat prie
tenesc", intră pe ușa magazinului șt 
cumpără, cumpără fără noimă, fără 
discernămînt. Este la mintea oricui să 
înțeleagă că asemenea practici duc 
Ia dereglarea unei normale desfaceri 
a mărfurilor, creează goluri artificia

care, cu nu prea mult timp Înainte, 
lucrătorii miliției mai descoperiseră 
în pivnița acestuia aproape 8 000 
litri de vin din zahăr, care, bine
înțeles, a fost confiscat.

Poate vă veți întreba cum reușea 
să desfacă Șt. Dobre vagoanele de 
vin 7 Dacă vom spune că doi dintre 
fiii săi sînt responsabilii a două 
restaurante din Băilești, iar soția 
funcționează ca barman la un alt 
local, filiera este simplu de desci
frat. Șl poate tocmai simplitatea fi
lierei, deși e greu de crezut,,n-a pus 
pe nimeni pe gînduri. Nici pe pre
ședintele cooperativei de consum din 
localitate, nici pe primarul comunei 
care — deși aflaseră că numai intr-o 
singură seară afaceristul s-a aprovi
zionat cu 18 saci de zahăr de la bă
cănia comunală al cărei gestionar 
este Dumitru Moraru — nu au în
treprins absolut nimic, lăsindu-1 
să-și facă mendrele, favorizîndu-i și 
încurajindu-i practic specula. Și, 
pentru că acum lucrurile au început 
să se limpezească, nu ar strica să se 
cerceteze cum a putut acest ins fără 
căpătîi să devină posesorul a trei 
case arătoase, să mai și cumpere 
împreună cu fiii săi mal multe au
toturisme...

are ■ voie să favorizeze asemenea 
acte. încalcă prevederile Legii nr. 3, 
incurajin.d manifestări,, efectiv .anti
sociale. Dar „scuzele" există și in 
acest caz : prunele erau gata-gata să 
se altereze și, vezi doamne, pentru 
a salva recolta s-a apelat la amin
tita metodă. Indiscutabil, opinia pu
blică nu poate fi indusă în eroare. 
Iar, în curind, cind se va efectua 
judecarea publică a indivizilor de 
acest soi, Își va spune răspicat cu- 
vîntul. Fiindcă, dincolo de faptul că 
datorită lor se produc dereglări in 
buna aprovizionare a populației, au 
loc și manifestări mult mai grave : 
este încurajată specula pe seama 
oamenilor cinstiți și unii sînt aju
tați să se îmbogățească pe seama 
acelorași oameni cinstiți.

le pentru că. in realitate, cu toate 
greutățile existente in acest an in 
producția agricolă, datorate unor 
condiții neprielnice, măsurile luate 
de conducerea partidului și statului 
asigură o aprovizionare in limite fi
rești. raționale pentru întreaga popu
lație.

— Sînt sau nu sînt mărfuri sufi
ciente care să asigure o aprovizio
nare rațională a populației, tovarășe 
director 7

GHEORGHE BOERU, director ge
neral In Ministerul Comerțului In
terior, răspunzind întrebării noastre, 
a făcut următoarele precizări:

Cu toate greutățile provocate agri
culturii de condițiile de climă ale 
acestui an. s-au luat măsuri pentru 
ca aprovizionarea cu produsele agro- 
alimentare necesare să se desfășoa
re în condiții normale. Iată cîteva 
comparații elocvente in acest sens : 

Ia carne și preparate din carne 
se vor pune la dispoziția popu
lației cu 23.3 mii tone mai mult 
decît in trimestrul IV si anului 
trecut, cu 8,3 mii tone mai mult 
pește, cu 5,5 mii tone mai multă 
făină, pîine cu 88 000 tone, cu 
9,3 mii tone mai mult zahăr, cu 
4 000 tone mai multe grăsimi, cu 
11,6 mii tone mai multe conser
ve de legume și fructe etc.

Aceste cantități, după cum se vede, 
superioare celor vindute în ultimul 
trimestru al anului trecut, ne dau 
certitudinea unei aprovizionări co
respunzătoare a populației. Aceas
ta, desigur, în condițiile unei aprovi
zionări la nivelul cerințelor normale. 
Din păcate, în ultimele săptămini, 
datorită faptului că unii cetățeni cum
pără cantități de mărfuri cu mult 
peste nevoile firești de consum, a 
fost perturbată activitatea comercia
lă. Asemenea practici creează greutăți 
in asigurarea unei desfaceri conti

Cuvîntul oamenilor muncii: îndemn
la chibzuință, măsuri ferme 

împotriva speculanților
Ieri am avut în magazinul alimen

tar din Piața Iancului o discuție mai 
lungă cu o gospodină r- Eleonora 
Sandu — lucrătoare la Fabrica de 
confecții București. A răspuns foarte 
clar și cinstit la toate întrebările 
noastre. Am întrebat-o, de exemplu, 
cite kg. de zahăr consumă ea lunar 
împreună cu familia. Ne-a răspuns 
că de regulă un kg, uneori, cind face 
mai multe plăjituri, chiar două. „Am 
citit în presă și am văzut în emi
siuni la televiziune — a adăugat to
varășa Sandu — și am rămas pur și 
simplu perplexă de modul cum unii 
dintre noi. bine numiți de presă hră
păreți, lacomi sau rozători, dau nă
vală în magazine și pe unde trec ei 
golesc rafturile. Am lucrat mai de
mult și eu în industria alimentară. 
Știu foarte exact că întreprinde
rile. fie de ulei, de zahăr, morile, 
ș.a.m.d. nu pot produce în asalturi, ci 
ritmic, în funcție de utilaje, iar, fi
resc, mărfurile trebuie și ele cumpă
rate tot așa. Orice supraaprovizionare, 
cu zecile și sutele de kg dereglează 
stocurile cu totul inutil. Eu, făină 
cumpăr cite un kg de 10—12 ori pe 
an/ cînd fac cozonac, că pîine gă
sesc din belșug gata făcută. Ulei de 
asemenea... Desigur, fiecare cumpără 
după nevoile familiei sale, dar am 
auzit că unii cumpără cu zecile și su
tele de kg. Cum li se permite 7 Noi, 
cetățenii, nu trebuie să trecem nepă
sători pe lingă asemenea manifestări, 
ci să luăm atitudine împotriva orică
rui act care lezează interesele noas
tre, ale tuturor.

Formarea unei opinii cetățenești 
active, intransigente în acest domeniu 
de atît de larg interes depinde în 
mare măsură de activitatea politico- 
educativă a organizațiilor de partid.

— în aceste zile — ne spunea to
varășul Nicolae Olaru, secretarul co
mitetului de partid de la întreprinde
rea „Automatica" — am socotit că este 
oportun să aducem în atenția colecti
vului fenomenele de supraaprovizio
nare pe care le intilnim în rîndul 
unora dintre cetățeni. La locurile de 
muncă, in cadrul grupelor sindicale, 
al organizațiilor democrației și unită
ții socialiste sînt comentate cu fi
rească indignare aspectele prezentate 
in presă, la radio și televiziune, 
exemplele reprobabile ale acelor oa
meni care se aprovizionează în mod 
irațional cu produse alimentare, cum- 
părind cantități care depășesc cu mult 
nevoile normale de consum ale fie- 
,'cărei familii. Cum să ne putem Îm
păca cu asemenea atitudini care con

nue. echilibrate, in magazine, deși 
cantitățile puse în vinzare sint mai 
mari decît in aceeași perioadă a anu
lui trecut. Spre exemplificare, putem 
arăta că, în 20 de zile din luna oc
tombrie, in Capitală s-au vindut eu 
500 000 kg zahăr mai mult decit in 
același interval de timp din anul tre
cut. la ulei cu 380 000 litri, la ouă cu 
peste 2,3 milioane bucăți.

Cumpărăturile ce depășesc limitele 
normale afectează pe ceilalți cetă
țeni, lipsindu-i de aceste mărfuri și 
creează dificultăți întreprinderilor co
merciale, nevoite să facă eforturi su
plimentare pentru aprovizionarea 
magazinelor.

Totodată, din controalele efectuate 
a rezultat că unii lucrători din ma
gazine au favorizat cazurile de cum
părări excesive, acceptînd să vîndă 
unor cetățeni cantități mari de măr
furi. De aceea, întreg personalul din 
rețeaua comercială va trebui să res
pecte cu strictețe normele de vînza- 
re. potrivit prevederilor Legii nr. 3 
cu privire la activitatea de comerț 
interior. Organele de control vor 
sancționa, în continuare, pe toți cei 
care încalcă aceste prevederi, deve
nind complicii celor care fac speculă.

travin spiritului de chibzuință și de 
bună gospodărire proprii poporului 
nostru 7 De unde au apărut printre 
noi asemenea hrăpăreți 7

— Noi înțelegem — ne spunea și 
electricianul Teodor Cîmpeanu din 
secția a 4-a — că dacă mai avem 
necazuri de moment cu aproviziona
rea la unele produse, acestea se da- 
toresc și condițiilor climatice deose
bite din ultimul timp, și greutăților în 
asigurarea combustibilului și, fără 
doar și poate, slabei organizări a uno
ra din verigile sistemului de aprovi
zionare și desfacere. Tendința unora 
de a se supraaproviziona nu poate 
decît să . îngreuneze lucrurile, să 
creeze goluri artificiale in rafturile 
magazinelor.

— Tocmai de aceea — a adăugat lă
cătușul Octavian Sasu din secția a 
3-ă — cred că ar fi bine — iar to
varășii mei de muncă gîndesc la 
fel — să se intensifice activitatea de 
control în unitățile comerciale. In 
piețe, pentru a se pune capăt acestor 
tendințe dăunătoare. Sînt multe fa
milii cu copii, in care amindoi părin
ții muncesc, care nu-și pot permite 
să tot alerge prin magazine spre a 
cumpăra alimentele de care au ne
voie, pentru că alții își umplu sacii și 
golesc rafturile, deși există produse 
suficiente pentru o aprovizionare nor
mală, de te miri unde a intrat toată 
marfă. Noi vom continua să discutăm 
despre aceste lucruri, incit fiecare om 
să fie lămurit, spre a putea lămuri, 
la rîndul său, și pe alții că este ne
cesar, că este numai și numai in 
interesul nostru să ne aprovizionăm 
rațional, cu atit cit avem nevoie pen
tru cîteva zile.

Și e firesc modul cum acționează 
organizația de partid. în același mod 
trebuie să acționeze și organizațiile 
de partid din celelalte unități, expli- 
cînd oamenilor, la locul lor de mun
că, că este in interesul lor și al fie
căruia să procedeze așa cum proce
dează Orice om cu simțul măsurii și 
al datoriei, orice om gospodar : să se 
aprovizioneze în limite raționale, con
tribuind astfel la fluxul normal al 
vinzărilor, la desfășurarea firească a 
actului comercial, la crearea condi
țiilor ca absolut toți să se poată apro
viziona în liniște, cu calm.

Anchetă realizată de redactori 
și corespondenți ai „Scinteii"

Fiecare zl care a rămas pină la sfirșitul anului are 
Importanță cu totul deosebită pentru îndeplinirea pla
nului, la toți indicatorii cantitativi și calitativi pe 1980 
și pe intregul cincinal, in fiecare întreprindere, in fie
care județ. Numai in măsura in care colectivele de în
treprinderi iși vor pune deplin in valoare capacita
tea de muncă, forța organizatorică pentru a asigura 
desfășurarea in cele mai bune condiții a producției, 
la nivelul randamentului maxim, bilanțul de pină 
□ cum va putea fi îmbunătățit substanțial pină la 
sfirșitul an'ului. In acest sens, important este ca in 
tpiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., organele locale de 
partid, centralele și ministerele, organizațiile de partid 
și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi să solu
ționeze prompt toate problemele pe care le ridică ac
tivitatea economică și să asigure mobilizarea colecti
velor de oameni ai muncii spre același scop unic : reali
zarea neabătută a prevederilor planului național de

dezvoltare economico-socială a țării pe acest an.
In legătură cu preocupările organelor județene de 

partid pentru îndeplinirea sarcinilor economice in 
această perioadă, am adresat unor secretari ai comi
tetelor județene de partid următoarele întrebări :

1. Care este stadiul realizării planului In 
1980 în industria județului ?

2. Cu ce probleme mai importante se con
fruntă unitățile industriale in această pe
rioadă ?

3. Cum se acționează pentru soluționarea 
lor ?

Astăzi publicăm răspunsurile tovarășului CONSTAN
TIN I. CONSTANTIN, secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R.

„Principalul accent îl punem pe 
valorificarea resurselor"

1 Producția industrială a ju
dețului Vrancea, planificată
pentru a fi obținută in ac

tualul cincinal, se apropie, in aceste 
zile, de cota stabilită. Din prelimină
rile făcute rezultă că acest indicator 
al activității economice va fi înde
plinit înainte de termen, asigurin- 
du-se, astfel, condițiile obținerii unui 
plus de produse industriale in valoa
re de peste 1,2 miliarde lei. Rezul
tatele dobindite reflectă activitatea 
desfășurată cu responsabilitate și dă
ruire, lună de lună, an de an, de co
lectivele de muncă pentru înfăptuirea 
obiectivelor economice stabilite de 
partid, a indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Industria Vrancei 
a înregistrat totodată progrese calita
tive, contribuția județului la dezvol
tarea țării fiind acum mult mai sub
stanțială. în primele trei trimestre 
ale anului 1980, producția globală 
industrială obținută peste plan a 
fost de 44,5 milioane lei, creșterea față 
de perioada corespunzătoare a anului 
trecut fiind de 11 la sută. Și la pro
ducția netă industrială, nivelul pla
nificat pentru primele opt luni ale a- 
nului curent a fost depășit, sporul ri- 
dicindu-se la aproape 46 milioane lei. 
De asemenea, planul de- creștere a 
productivității muncii a fost depășit cu 
1,6 la sută. Din punct de vedere 
calitativ, întreaga producție a fost 
superioară perioadelor anterioare, ea 
fiind realizată in condițiile reducerii 
continua a cheltuielilor totale și, în 
special, a- celor materiale, care au 
fost, cu 20 de lei sub nivelul plahifi- 
cat la 1 000 lei producție marfă. De
altfel, beneficiile obținute piuă acum 
sint cu 38,8 la sută mai mari față de 
cele realizate in aceeași perioadă a 
anului trecut. Industria Vrancei și-a 
onorat, în condiții mai bune și obli
gațiile ce i-au revenit la export, 
fiind livrate suplimentar, In acest an, 
produse în valoare de peste 27 mi
lioane lei valută.

Ținînd cont de perioada tn 
care ne aflăm, putem spune 
că întreaga problematică a 

preocupărilor din domeniul indus
triei s-a amplificat. în lumina sar
cinilor subliniate de secretarul ge

Zona industrială a orașului Focșani

neral al partidului la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., avem de rezolvat 
probleme și de înlăturat unele greu
tăți care țin de încheierea in con
diții cit mai bune a activității aces
tui an, fiind totodată preocupați de 
pregătirea in cele mai bune con
diții a producției anului 1981. Fără 
îndoială că problema principală ce 
trebuie s-o soluționăm constă în 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale la termenele impuse de 
însăși derularea producției. Noi le 
cerem -tuturor întreprinderilor din 
județ să-și respecte necondiționat 
obligațiile contractuale. Este acum 
un prilej de a solicita pe această 
cale și unităților din țară care au 
contracte cu întreprinderile de con
fecții, I.D.S.M.S.A., Filatura de lină 
Focșani, întreprinderea chimică Mă- 
rășești, să-și onoreze sarcinile con
tractuale. Sîntem preocupați, de 
asemenea, de recuperarea restanțe
lor la unele produse, precum și de 
depășirea producției la sortimentele 
solicitate suplimentar de economia • 
națională, de beneficiari externi. 
Pe șantierele obiectivelor ce urmea
ză să intre in produbție pină la 
sfirșitul acestui an, printre care fa-, 
brica de tricotaje Panciu, filatura de 
bumbac cu efecte și secția de piep
tănat celofibră din Focșani, ne preo
cupăm de asigurarea unui ritm mal 
susținut de muncă la construcții și 
la montajul utilajului.

Aminteam faptul că indus
tria județului Vrancea are . 
toate condițiile create, pen

tru a! realiza prevederile actualului 
cincinal inainte de termen. Este un 
angajament luat in fața conducerii 
partidului, a secretarului nostru ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care ii vom respecta și onora 
cum se cuvine. Cunoașterea riguroa
să a stadiului actual al realizărilor, 
a cerințelor perioadei următoare și 
în perspectivă ne-a condus la sta
bilirea, in aceste zile, a unor mă
suri suplimentare, in spiritul exigen
țelor subliniate la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. La fiecare loc de 
muncă s-a pus accent deosebit pe 
asigurarea folosirii instalațiilor și 
utilajelor la capacitatea maximă. 

Au fost revăzute și tmbunătățite 
tehnologiile de fabricație, urmărin- 
du-se, și pe această cale, creșterea 
nivelului calitativ al întregii activi
tăți economice, sporirea eficienței 
producției. Totodată, am reușit să re
zolvăm cu forțe proprii problema a- 
sigurării unor utilaje necesare noilor 
obiective, a pieselor de schimb și re
perelor pentru întreținerea și repa
rarea tehnicii din dotarea unităților 
economice. La Fabrica de utilaje și 
piese de schimb pentru industria chi
mică din Focșani, cu sprijinul benefi
ciarilor interesați din județ, s-au con
fecționat unele utilaje cu care au fost 
dotate capacitățile puse în funcțiune, 
iar la I.D.S.M.S.A. Focșani se reali
zează în prezent piese de schimb cu 
un grad mai mare de dificultate 
pentru o bună parte din întreprin
deri. Asemenea lucrări se execută șl 
în atelierele proprii ale celorlalte 
întreprinderi. Dealtfel, în prezent 
am organizat o nouă expoziție la 
nivelul județului cu piese de schimb 
și repere executate, precum și cu 
cele care rămîn in atenția colecti
velor de muncă în vederea asimi
lării și execuției lor. Mai amin
tesc că s-a încheiat acțiunea de 
evidență centralizată a materiilor 
prime secundare refolosibile în ca
drul B.J.A.T.M.-Vrancea, unitate 
care, pe baza comenzilor emise de 
unitățile din județ și din afara ju
dețului, oferă spre valorificare și 
asemenea produse. în industria de 
prelucrare a lemnului s-au făcut noi 
pași spre valorificarea mai bună a 
acestei materii prime prin asigu
rarea, potrivit cerințelor : procesului 
tehnologic, direct cu tocătură in loc 
de lobde, fapt ce contribuie și la 
mărirea randamentului capacităților 
de prelucrare, la reducerea consu
mului de energie electrică, a chel
tuielilor de producție.

Sînt doar cîteva din măsurile prin 
a căror aplicare vom asigura con
diții de realizare în cele mai bune 
condiții a planului pe ansamblul 
județului la toți indicatorii cantita
tivi și calitativi, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară.

Foto: E. Dichiseam»

Bușteni — stațiune permanentă de odihnă, vacanțe 
și turism

RECOLTAREA PORUMBULUI
Transportul are nevoie de un combustibil numit disciplină

Stațiunea Bușteni este, prin ex
celență, un loc minunat de odihnă. 
Situată la 880 m altitudine, încon
jurată de munți înalți și Împădu
riți, cu aer pur, puternic ozonat, 
ferită de vînturi, stațiunea Buș
teni constituie principalul loc de 
pernire în ascensiuni montane pe 
numeroase poteci marcate. Cas
cada Urlătoarea, cabanele Gura 
Dihamului, Poiana Izvoarelor, Omu,

Borșa — punct turistic de o deosebită frumusețe
Situată la poalele munților Rod- 

nei, înconjurată de păduri de brad 
și foioase, beneficiind de un climat 
blind, stațiunea Borșa (altitudine 
— 850 m) constituie pentru turiștii 
de toate virstele un permanent 
punct de atracție. Hotelul „Casca
da", vilele elegante și confortabile 
oferă in tot timpul anului condiții 
optime pentru masă și cazare. Sta
țiunea este recomandată și pentru 
tratarea nevrozei astenice și a a- 
fectiunilor endocrine.

Originalitatea naturii de pe aces

Piatra Arsă, Babele, Caraiman sint 
doar cîteva atracții pentru ex
cursioniști. De asemenea, din sta
țiune se poate lesne ajunge pe 
Platoul Bucegilor (cabana Babele) 
cu telecabina.

Bilete și informații suplimen
tare se pot obține de la toate agen
țiile și filialele oficiilor județene 
de turism, precum și de la cele ale 
I.T.H.R. București.

te meleaguri pitorești, liniștea co
drilor din împrejurimi oferă turiș
tilor sosiți aici satisfacția unor 
plimbări sau drumeții de neuitat.

Cum se poate ajunge la Borșa 7 
Cu avionul pină la Baia Mare (apoi 
cursa auto locală ; cu trenul pe li
nia Salva-Vișeu și autobuz ; pe 
D.N. 18 din Moldova prin Iacobeni 
— pasul Prislop sau din Oaș prin 
Sighetu Marmației — Moisei.

Bilete se găsesc la agențiile și fi
lialele oficiilor județene de tu
rism, precum și la cele ale I.T.H.R. 
București.

în dimineața zilei de 21 octombrie, ' 
în unitățile agricole din județul Con
stanța mai rămăsese de recoltat 
porumbul de pe 48 000 hectare, re- 
pr®zentind 35 la sută din suprafața 
cultivată. Ritmul bun de lucru Înre
gistrat in ultimele zile constituie o 
garanție că prin realizarea vitezei 
zilnice dft 4100 hectare recoltarea 
poate fi încheiată pină la sfirșitul lu
nii octombrie, ășa cum dealtfel s-au 
angajat la ultima ședință de coman
dament județean conducătorii unită
ților agricole.

O problemă tot atit de importantă 
o constituie transportul și depozita
rea grabnică a recoltei, incit să 
se evite orice pierdere. Din păcate, 
situația din cîmp confruntată cu cea 
de la bazele de recepție evidențiază 
un mare decalaj între recoltarea și 
depozitarea porumbului. Practic, 
la această dată se află pe cîmp, 
in grămezi, 158 000 tone porumb. 
Luind ca bază de calcul media zil
nică de 12 000 tone cit se transportă 
in prezent, reiese că numai pentru 
cantitatea de porumb recoltată pină 
in prezent ar fi nevoie de 13 zile, 
timp in care recolta care se culege, 
in continuare, să aștepte in grămezi. 
Situația aceasta nu se datorește lip
sei mijloacelor de transport, ci. dim
potrivă, folosirii lor neraționale. în 
acest sens, directorul tehnic ai în
treprinderii de valorificare a cerea
lelor, inginerul Virgil Coicea, ne 
prezintă uri alt calcul : organele locale 
de partid și de stat au asigurat pen
tru transportul porumbului o capa
citate de 4 760 tone zilnic. Socotind 
că in județ există 51 de baze fixe 
și volante, incit' cea mai mare dis
tanță de la care se transportă este 
de numai 15 kilometri, reiese că dacă 
fiecare autovehicul ar efectua zilnic 4 

transporturi s-ar obține o medie 
aproape dublă față de cea actuală, 
cind se realizează numai 2.1-2,2 trans
porturi. Sint insă unități ca cele 
din consiliul agroindustrial Albești, 
unde se realizează o medie de numai 
1.3 transporturi pe zi, iar în raza 
consiliilor Cogealac și Pantelimon, 
media este de 1,7-1,8 transporturi. 
Consecința acestei stări de lucruri o 
intilnim în raza consiliului agro
industrial Valu lui Traian, unde 
mașinile care efectuează numai 1,7

Corespondențe din județele Constanța și Dolj

transporturi au adus Ia baze mari 
cantități de porumb incoltit și de
preciat din cauza depozitării prea în
delungate in cimp, fără pat de co
ceni.

Cauza principală a nerealizăril 
vitezei stabilite la transport o con
stituie slaba organizare a operațiu
nilor de încărcat in cîmp. Astfel, 
zilele trecute, la cooperativa agricolă 
Valu lui Traian puteau fi văzute 5 
cooperatoare depănușind porumbul 
direct în bena unui utilaj de trans- • 
port de mare capacitate detașat de 
pe șantierele Canalului Dunărea — 
Marea Neagră, iar la C.A.P. Anadal- 
chioi încărcarea unui tractor cu două 
remorci a durat citeva ore din cauza 
numărului mic de oameni repartizați 
la această lucrare. Faptul că nu se 
respectă indicația ca cel puțin 30 la 
sută din mijloacele de transport să 
fie încărcate de seara, incit a doua 
zi dimineața să plece spre magazii, 
duce la situația înregistrată din ziua 
de 20 octombrie la baza de recepție 

Nicolae Bălcescu, unde de la ora 6 
și pină la 8 n-a sosit decit un auto
camion. De la ora 8 la 9 au sosit 
15 autovehicule, pentru ca de la 9 
la 10 numărul lor să se dubleze și 
să rămină aproape constant pină la 
ora 17, după care n-au mai sosit 
decît trei încărcături. Practic, auto
vehiculele sosesc numai in 8 ore din 
cele 16 în care sînt deschise porțile 
bazei, provocind o invălmășeală care 
dereglează activitatea de primire și 
descărcare.

Firește, dacă buna organizare ar 
începe de la operațiile de încărcare 
și de la expedierea eșalonată s-ar 
reduce și timpul de staționare și ar 
crește numărul de transporturi pe 
fiecare autovehicul, astfel incit Ia 
scurt timp după recoltare porumbul 
să ajungă în pătule și magazii,

★
Luni, pe ogoarele județului Dolj a 

plouat masiv. Marți, ploaia a conti
nuat, insă cu mai putină intensitate, 
ingreunind totuși destul de serios des
fășurarea lucrărilor agricole. Este încă 
mult de lucru, mai ales ia trans
portul porumbului. De ce 7 Fiind
că in Dolj s-a ajuns la un de
calaj mare intre recoltare și depo
zitare. La ora actuală există pe 
cimp circa 50 000 tone porumb, ceea 
ce reprezintă a șasea parte din în
treaga cantitate care pină acum tre
buia pusă la adăpost. Astfel, pe te
renurile consiliului agroindustrial 
Băilești se află 4 700 tone porumb, 
la Poiana Ivlare — 4 300 tone, Ză- 

noaga — 3 000 tone, Plenița — 2 300 
tone etc. Practic, există prea puține 
consilii agroindustriale pe raza cărora 
să nu se afle porumb netransportat, 
porumb care zace sub cerul liber.

Trebuie să subliniem însă că în
răutățirea bruscă a vremii nu i-a 
descurajat pe bunii gospodari, grija 
pentru soarta recoltei determinînd 
acțiuni in consecință. Astfel, după 
cum am aflat la întreprinderea de 
valorificare a cerealelor, deși luni a 
plouat cu găleata, cum se spune, în 

cele 75 de baze, loturi și depozite ale 
unității au 'intrat peste 2 000 tone 
porumb. Este adevărat, cantitatea nu 
e prea mare în raport cu media din 
zilele săptăminii precedente, dar im
portant este că, la Dăbuleni, Bechet, 
Amârăști, Calafat, Moțăței etc., oame
nii nu au stat neputincioși in fața ploii, 
ci au trecut la treabă cu toate trac
toarele și remorcile din secțiile de me
canizare. Un exemplu de mobilizare, 
de acțiune fermă 11 dau cooperatorii 
din unitățile consiliului agroindustrial 
Birca. Cantitatea' de porumb aflată 
pe cîmp — circa 3 000 tone — a 
impus aici continuarea activității 
chiar tn condițiile vremii nefavora
bile. Tovarășul Paul Streinu, pre
ședintele consiliului, a mobilizat luni 
circa 300 de oameni la încărcarea 
celor 26 de remorci la cooperativele 
agricole Goicea Mică și Dunăreni, 
unde drumurile erau ceva mai bune 
și permiteau circulația tractoarelor. 
Și astfel a fost posibilă transporta
rea a aproape 200 tone porumb. Con

ducerea consiliului agroindustrial 
Birca a manifestat operativitate in 
ce privește dirijarea tractoarelor și 
remorcilor de la unitățile unde nu se 
putea transporta la cele două amin
tite, ca și mobilizarea oamenilor la 
acoperirea grămezilor de porumb cu 
coceni, pentru a fi protejate de 
ploaie.

De fapt, starea actuală a timpului, 
complet neprielnică, a impus luarea 
unor măsuri urgente și la direcția 
județeană a agriculturii. Astfel, s-a 
dispus trecerea la transportul po
rumbului cu toate tractoarele și re
morcile existente în dotarea stațiu
nilor de mecanizare din județ, spo
rirea capacității de transport cu aju
torul căruțelor, concentrarea for
țelor umane la încărcarea acestora, 
astfel incit în cîteva zile întreaga 
recoltă să intre în hambare. Acest 
lucru este favorizat atit de numărul 
mare al bazelor, silozurilor și depo
zitelor. cit și de distanța redusă — 
în medie 8 kilometri — dintre uni
tățile producătoare și cele de pre
luare. De asemenea, și întreprinderea 
de valorificare a cerealelor și-a or
donat' activitatea în funcție de con
dițiile actuale. Ca atare, după cum 
ne informa directorul acesteia, Mihai 
Băluță, cele 75 de baze din județ 
sînt pregătite să preia zilnic peste 
15 000 tone porumb.

Dincolo de toate acestea, esențială 
rămine însă activitatea lucrătorilor 
de pe ogoare, care au datoria să facă 
totul pentru transportul mai rapid al 
recoltei în baze, astfel incit în zilele 
imediat următoare să nu se mai afle 
în cîmp nici cea mai mică grămadă 
de porumb.

Georqe MIHAESCU 
Nicolae PETOLESCU 
corespondenții „Scinteii“
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Vizita delegației parlamentare 
din Thailanda

Județul Dîmbovița a îndeplinit sarcinile 
din planul cincinal la export

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a avut miercuri 
o întrevedere cu delegația parlamen
tară din Thailanda, condusă de 
Boontheng Thongswasdi, președintele 
Camerei Reprezentanților.

întrevederea a prilejuit un schimb 
larg de opinii referitoare la evoluția 
relațiilor româno-thailandeze, în acest 
context subliniindu-se rolul impor
tant ce revine parlamentelor și parla
mentarilor în întărirea relațiilor bi
laterale, în promovarea spiritului de 
înțelegere și colaborare între po
poare. S-a exprimat, totodată, dorin
ța reciprocă de a conlucra mai strîns 
pentru dezvoltarea relațiilor de pri
etenie și cooperare In interesul am
belor țări și popoare, al păcii in lume.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Ilie Vădu
va, vicepreședinte al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare eco
nomică internațională, Constantin 
Teodorescu, membru al Comisiei 
pentru învățămînt, știință șl cultură, 
loan Revecu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Bangkok, 
alte persoane oficiale.

A fost de fată Suphasln Jayanama,

Medalii pentru strunguri fabricate la Roman
Zilele acestea, reprezentantul fir

mei americane „Industries Summit 
Machine Tool-Oklahoma“ a Inmînat 
întreprinderii mecanice din Roman o 
medalie de argint și una de bronz 
pentru două tipuri de strunguri de 
diametre mari, creditate cu para
metri tehnlco-economici deosebit de 
înalți. Mașinile se disting, de ase
menea, prlntr-o capacitate funcțio

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un nou succes al rugbiștilor noștri
Peste 10 000 de spectatori au urmă

rit miercuri în nocturnă la Leicester 
meciul internațional amical de rugbl 
dintre selecționata României și cu
noscuta echipă Leicester, campioana 
Angliei, în componență cu 6 interna
ționali A. Jucând excelent, rugbiștii 
români au terminat învingători cu 
•corul de 39—7 (26—3). Punctele echi

fotbal: Rezultate
Peste 30 000 de spectatori au ur

mărit aseară la Londra meciul tur 
dintre echipele West Ham United șl 
Politehnica Timișoara din cadrul 
„Cupei cupelor" la fotbal. Gazdele 
au repurtat victoria cu scorul de 
4—0 (3—0). Unul dintre cele 4 puncte 
a fost Înscris din 11 m. în minutul 
55, arbitrul a anulat un gol înscris 
de Nadu. Gazdele au beneficiat in 
minutul 78 de un penalti, care a fost 
ratat de Stewart

★
Rezultate înregistrate miercuri In 

prima manșă a turului II al compe
tițiilor europene Intercluburi la fot
bal :

„Cupa campionilor europeni" : 
T.S.K.A. Sofia—Szomblerkl Bytom

Pregătiri olimpice la Sarajevo
BELGRAD 22 (Agerpres). — Ora

șul iugoslav Sarajevo — gazda vii
toarei „Olimpiade albe" — se pre
gătește intens pentru a oferi cele mai 
bune condiții participantilor. a decla
rat Intr-un recent interviu Ahmmed 
Karabegovicl, secretarul Comitetului 
de organizare al celei de-a XlV-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă.

în general — a spus A. Karabego- 
vici — potrivit planurilor noastre, 
toate obiectivele olimpice urmează să 
fie gata pînă în tpamna anului 1983 
pentru ca primele verificări să poată

TN CÎTEVA RÎNDURI
• Marți, la Sofia, in meci pentru 

competiția de fotbal „Cupa U.E.F.A.", 
echipa bulgară Levski Spartak a ter
minat la egalitate 1—1 (0—0) cu for
mația olandeză AZ 67 Alkmaar. Au 
marcat în ordine : Kist (min. 47) șl 
Spa. (min. 54). Au asistat 12 000 
de p ctatori.
• „a semifinalele turneului inter

național de tenis de la Kuala Lum
pur (Malayezia), jucătorul român Ilie 
Nâstase l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
francezul Patrice Dominguez. iar 
americanul Sherwood Stewart l-a 
eliminat cu 6—4, 6—2 pe compatriotul 
său Roscoe Tanner.

cinema
• Labirintul: SCALA — 9,15;
11,15; 13,15; 15.30; 17,45: 20. CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Ultimul revelion : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.0 Toate fetele mele : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18: 20.
• Elvis : PATRIA — 9; 1L45; 14,30; 
17,15; 20. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT — 
8; 11,15; 13,30: 15,45: 18 : 20,15.
© Infernul din zgirie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9: 12: 16: 19.
© Bariera : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20.
e Pierdut și regăsit ; CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.
• Dumbrava minunată : DOINA
— 9,15; 11; 12,45: 14.30: 16,15; 18; 
20, BUZEȘTI — 13,30; 17,30; 19,30, 
COTROCENI — 15; 17,15: 19,30.
• Vis de glorie : STUDIO — 10; 
12,30; 15; 20.
© Cascadorul Hooper : VICTORIA
— 9; 11.15; 13,30; 15.43: 18; 20,15.
• Testul pilotului Pirx: TIMPURI 

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Thailandei la București.

★
în cursul după-amlezli, parlamen

tarii thailandezi s-au lntîlnlt cu tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea colaborării economice pe multi
ple planuri dintre România și Thai
landa, precum și lărgirea schimburi
lor- de mărfuri dintre cele două țări.

★
în aceeași zl, oaspeții thailandezi 

s-au întîlnit cu Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la. Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost analizate 
aspecte ale amplificării cooperării 
româno-thailandeze pe linia diversi
ficării relațiilor reciproce, precum și 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale.

+
în onoarea delegație! parlamentare 

thailandeze, președintele Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Giosan, a 
oferit miercuri un dineu.

(Agerpres)

nală ridicată, o rezistență mare In 
regim de lucru cu viteze sporite, au 
magazie de scule și echipamente 
speciale de citire a cotelor.

Anterior, strungurile carusel fabri
cate la Roman au fost premiate la 
tîrgurl și expoziții din 33 de orașe 
ale lumii.

(Agerpres)

pei române au fost Înscrise de Mu- 
rariu (4 încercări), Fuicu (o încer
care), Stoica (o încercare), Constantin 
(2 lovituri de pedeapsă și două trans
formări), Codoi (o transformare) și 
Alexandru (o lovitură de picior că
zută). Din nou, rugbiștii români au 
lăsat o mare impresie, fiind îndelung 
aplaudați pentru evoluția lor.

din cupele europene
4—0 (1—0); Spartak Moscova—Esbjerg 
(Danemarca) 3—0 (2—0) ; Banik Os
trava—Dynamo Berlin 0—0.

„Cupa cupelor" : Haugar (Norve
gia) — Newport County (Tara Gali
lor) 0—0 ; Waterford—Dinamo Tbilisi 
0—1 ; Sparta Praga—Slavia Sofia 2—0 
(2—0) ; F.C. Malmoe—Benfica Lisa
bona 1—0 (0—0) ; Hvidovre (Dane
marca) — Feyenoord Rotterdam 2—1 
(1-1).

„Cupa U.E.F.A." : Beroe Stara Za- 
gora—Radnicki Niș (Iugoslavia) 0—1 ; 
Widzew Lodz—Juventus Torino 3—1 
(1—1) ; Zbrojovka Brno—Real Socle- 
dad 1—1 (0—0) ; P.S.V. Eindhoven 
(Olanda) — S.V. Hamburg 1—1 
(0—1). (Agerpres) 

fi efectuate cu un an Înainte de des
fășurarea Jocurilor Olimpice.

A. Karabegovici a mai spus că fn 
vara anului viitor studenții, școlarii 
și reprezentanții tineretului munci
toresc și țărănesc își vor petrece o 
parte din vacanțele șl concediile lor 
pe șantierele olimpice de la Sarajevo, 
îh cadrul acțiunii de muncă a tinere
tului „Sarajevo ’84". în acest an, la 
această acțiune au participat circa 
3 000 de tineri, care și-au adus contri
buția la pregătirea Jocurilor Olimpice 
de Iarnă din anul 1984.

<
© Rezultate din primul tur al pro

bei de simplu femei din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Tokio : Mariana Simionescu-Borg — 
Lindsay Morse 6—4, 4—6, 6—3 ; Re
nata Tomanova — Penny Johnson 
6—1, 6—4 ; Ivanna Madruga — Masa- 
ko Yanagi 6—2, 6—3 ; Marcia Louie — 
Fumiko Furuhashi 6—4, 4—6. 6—1 ; 
Maria Pinterova — Kim Soo-Ok 6—2, 
6—2.

© In continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Țara Galilor, echi
pa de rugbi a Noii Zeelande a întil- 
nit formația Llanelli pe care a "in tre
cu t-o cu scorul de 16—10 (10—3).

NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
LIRA — 16; 18; 20.
• Familia - Barkley de pe Broad
way : FEROVLAR — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15, EFORIE — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15
• Burebista : EXCELSIOR — 9;
12; 16; 1j9, FLOREASCA — 9; 12; 
16; 19.
O Secretul nisipurilor : GRIVITA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
FLACARA — 9,30; 11.30; 13,30;
15.30: 17.30; 19.30.
© Vedere de la mansardă : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15. MUNCA — 16; 18: 20.
© Draga mea Iza : DRUMUL SĂ
RII — 16: 18: 20.
© Bizonul alb : FERENTARI — 
15,30; 17,45: 20.
• Popeye marinarul — 15: 16,45; 
Zbor planat — 18.30; 20 : PACEA.
• Micuța Mo : GIULEȘTI — 9; 12; 
16; 19, MELODIA — 9; 12; 16; 19, 
FLAMURA — 9; 12: 16: 19.
• Casa dintre cîmpuri : VOLGA
— 9; 11.15; 13,30-; 15,45; 18; 20.
• Braconierii : VIITORUL —
15.30; 17.30; 19.30.
© Șaua de argint : GLORIA — 9: 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.15, MO
DERN — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18;
30.15,

Puternic angajați In marea Între
cere socialistă, oamenii muncii din 
județul Dîmbovița raportează Înde
plinirea sarcinilor din planul cincinal 
1976—1980 la export, creînd astfel 
premise pentru livrarea suplimentară 
de produse în valoare de peste 862 mi
lioane lei valută.

In telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către biroul 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. se spune :

Trecind de la acumulările cantita
tive la o calitate nouă, superioară, 
colectivele de muncă din industria 
județului nostru și-au concentrat 
eforturile pentru aplicarea mecanis

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul general al miliției. 

Direcția circulație

Cerințe ale traficului rutier in sezonul rece
Practica arată că și în sezonul rece 

se poate circula în aceleași condiții 
de siguranță ca și în sezonul cald, cu 
condiția cunoașterii particularităților 
traficului în lunile răcoroase și adap
tării manierii de conducere a autove
hiculelor la aceste particularități. In 
principal, aceste particularități se re
feră la caracterul schimbător al . fac
torilor meteorologici și, drept urma
re, alternanta drum uscat — drum 
umed, pe alocuri cu mizgă sau chiar 
polei în zonele montane ; vizibilita
te scăzută pe timp de ceață ; micșo
rarea zilei ; menținerea unor valori 
ridicate de trafic pînă tîrziu în toam
nă, impuse de cerințele campaniei 
agricole.

Pentru a se circula In deplină si
guranță și în timpul sezonului rece 
este necesar să se acționeze în spiri
tul normelor conduitei preventive, 
în primul rînd trebuie folosit un re
gim de viteză adecvat împrejurări
lor concrete de deplasare. Aceas
ta Înseamnă o viteză in limita men
ținerii mersului în siguranță a auto
vehiculului. Pe drumurile umede, 
pe timp de ceață și după lăsarea se
rii se impune reducerea cu cel puțin 
10—15 la sută a vitezei autovehicule
lor fată de viteza de deplasare în 
condiții normale. O altă cerință im
portantă constă in sporirea atenției și 
evitarea bruscării volanului și a frî- 
nei. Ignorarea acestor măsuri pre
ventive a generat în ultimul timp ac
cidente de circulație. în care și-au 
pierdut viata mai multe persoane. 
Astfel, pe șoseaua Toplița — Reghin, 
automobilistul Alexandru Cimpoieș 
se deplasa pe timp de ploaie, în ju
rul orei 21, cu autoturismul 
2-MS-3712. Cu toate că drumul era 
alunecos și vizibilitatea redusă din 
cauza întunericului, el nu a redus vi
teza, a pierdut controlul volanului, a 
încercat să redreseze brusc mașina, 
dar a derapat pe sensul opus de 
mers, izbindu-se violent de o auto- 
frigorifică. Șocul coliziunii, pe fon
dul vitezei ridicate, a fost atit de 
puternic, încît șoferul și cei doi pa- ' 
sșgeri ai autoturismului și-au pier- , 
dut viața, Un alt eveniment .tragic 
s-a petrecut pe drumul național or, 2 
Bacău -* * Roman. Autoturismul < 
2-B-6409, condus de Vladimir Cojo- 
caru, circula pe o șosea liberă și 
uscată, dar se impunea reducerea vi
tezei șl sporirea atenției, Intrucît se 
întunecase de-a binelea. Automobilis
tul nu a făcut nici una, nici alta. A 
fost suficient un singur moment de 
neatenție, pentru a nu observa la

• Teatrul Național (sala mică) : 
Generoasa fundație — 19,30: (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19; 
(la Casa studenților) ; Oameni și 
șoareci — 20,30.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Dan Grigore — 19.30.
© Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic în 
cadrul „Zilelor muzicii bulgare*. 
Dirijor : Alipi Naidenov. Solist : 
Gheorghi Badev — 19,30.
• Opera Română : Chopiniana, 
Anotimpurile, Bolero — 19.
© Teatrul de operetă : Silvia — 
19.30.

Noi magazine alimentare la Alba Iulia
In fiecare an, in municipiul Alba 

Iulia, unitățile comerțului alimen
tar, coordonate de întreprinderea 
comercială de stat pentru mărfuri 
alimentare si alimentație publică 
iși diversifică profilul, se moderni
zează. Magazine alimentare cu au
toservire, unități „Gospodina", co
fetării etc. au fost construite și date 
in folosință in centrul localității, în 
noile cartiere Platoul Romanilor și 
Ampoi. După cum ne-a informat 
tovarășa Marcela Vințan, directoare 
adjunctă a întreprinderii, numai in 
acest an rețeaua comercială de pro
fil alimentar se extinde cu 1 280 mp. 
In noile blocuri din ansamblul 
Cloșca, pe Platoul Romanilor, s-au

• Lumina palidă a durerii : MIO
RIȚA — 9; 12; 16: 19.
• Pumni in țărînă: POPULAR — 
15,30; 17,45; 20.
• Bobby Deerfield : COSMOS — 
14; 16.30; 19.
• ...Am fost șaisprezece : PRO
GRESUL — 16; 18; 30.

teatre 

mului economico-flnandar, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, sporirea și valorificarea efi
cientă a tuturor resurselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
tuturor produselor.

Strîns uniți In jurul partidului, al 
conducerii sale, urmînd neabătut 
înaltul exemplu de muncă și viață 
comunistă ce ni-1 oferiți zi de zi, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că toți oa
menii muncii din județul Dîmbovița, 
în frpnte cu comuniștii, vor acționa 
cu fermitate pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărtri ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

timp un autocamion ce oprise pe 
dreapta din cauza unei pene de cau
ciuc. Autoturismul a intrat în plin 
în spatele autocamionului, ricoșind 
apoi pe partea opusă a șoselei. O fa
milie — soț, soție, copil și sora so
ției — au plătit cu viața ușurința 
conducătorului auto.

Analiza accidentelor în funcție de ■ 
orele cind se comit scoate in eviden
tă faptul că cele mai multe au loc 
după-amiaza și seara. Aceasta dove
dește că multi conducători auto sub- 
apreciază pericolele lipsei de vizibi
litate și, ca atare, nu iau măsuri pen
tru a contracara efectele ei negative. 
Este de neînțeles că unii șoferi cir
culă fără să treacă pe lumina de în
tâlnire a farurilor, deși.este întuneric 
aproape de tot șl mașina lor nu se 
distinge nici măcar de la 50 de me
tri. în acest context atragem aten
ția că nu pot fi trecuți cu vederea 
acei șoferi care orbesc cu faza lungă 
pe cei care circulă din sens opus, iar 
aceștia, la rîndul lor, nu încetinesc 
sau chiar nu opresc pînă își reca
pătă acuitatea vizuală. Drept urma
re se pomenesc izbindu-se de o că
ruță ori lovind un biciclist, astfel de 
accidente avînd în ultimul timp o 
frecventă aproape zilnică. La aces
tea se adaugă și iresponsabilitatea 
celor care urcă la volan sub influ
enta alcoolului. Un exemplu : Popa 
Dumitru, de la autobaza I.T.A. Co
rabia, conducea camionul nr. 
21-OT-2590 în stare avansată de ebri
etate, efectuînd o cursă ilegală și 
transportînd peste încărcătură 21 de 
persoane. Nu este greu de imaginat 
ce pericol prezenta acest șofer pentru 
siguranța rutieră, pentru viața și să
nătatea zecilor de călători pe care-1 
transporta.

Acționînd In mod preventiv, cu spi
rit de răspundere și In concordanță 
cu condițiile de sezon ale traficului, 
conducătorii auto pot să confere cir
culației și în sezonul rece siguranța 
necesară.

A apărut 
„ALMANAHUL 

SATELOR" 
1981

dat in folosință o rotiserie și o pa
tiserie. în zona centrală, lîngă ma
gazinul alimentar „Central", in
tr-un spațiu neutilizat, se amena
jează o unitate pentru prepararea 
și desfacerea covrigilor. Totodată, 
s-a acordat atenție creării unor uni
tăți de desfaceri în punctele aglo
merate ale orașului. Este vorba de 
unități mici care satisfac solicită
rile celor grăbiți : o patiserie la 
autogară, o microcofetărie in In
cinta Cetății, o berărie în piața de 
alimente, tn același spirit, s-a acor
dat atenție extinderii comerțului 
stradal, prin amenajări simple, dar 
cu ridicată eficiență. (Ștefan Di- 
nică).

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19; (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
© Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — L9.30.
© Teatrul Foarte Mic : Un pahar 
cu sifon — 20.
© Teatrul de comedie : Pețitoare»
— 19,30.
© Teatrul „Nottara*  (sala Ma- 
gheru) : Coriolan — 19.30.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Totul în grădină — 19,30; 
(sala Giulești) : Hotel „Zodia ge
menilor*  — 1,6.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
O Teatrul „Ion Vasilescu" : Nu 
vă ascundeți după uși — 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Așa se cîntă pe la noi
— 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă*  : Cine 
se teme de crocodil ? — 10: Vre
mea dragostei — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică*  : Ileana 
Sînziana — 10; Jocuri de poeți, 
Jocuri de copii — 17; (sala din str. 
Doarhnei 1) : Frumoasele pasiuni 
electrice — 20.15.
© Circul București: Circul urșilor 
polari — 19,30.

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Zambia, miercuri după-amiază 
a avut loc tn Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, tn cadrul căreia Nicolae 
Melinescu, redactor la Televiziunea 
română, a împărtășit Impresii de 
călătorie din această țară.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar zambian.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros public.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Zambia la 
București.

*
Miercuri s-au Încheiat la Acade

mia „Ștefan Gheorghiu" lucrările 
reuniunii decanilor facultăților de 
ziaristică și conducătorilor de insti
tuții de învățămînt de presă din țări 
socialiste.

Participant!! au efectuat un fruc
tuos schimb de experiență pe mar
ginea temei „Practica — componentă 
organică a procesului de învătămint 
ziaristic".

Au prezentat referate și au parti
cipat la dezbateri prof. dr. Nikola 
Racev, docent Mihail Minkov (Bul
garia), prof. dr. Vladimir Hudec, 
prof. dr. Iosif Borisek (Cehoslova
cia), prof. dr. Gerhard Fuchs, dr.

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
Șl CULTURAL-ARTISTICE CONSACRATE ZILEI ARMATEI
în cinstea Zilei armatei noastre, în 

Întreaga țară au loc ample manifes
tări politico-educative și cultural-ar- 
țistice.

în unități, comandamente și insti
tuții militare de învățămînt a fost 
prezentată conferința „25 octombrie — 
Ziua armatei Republicii Socialiste 
România". Din inițiativa organizații
lor de partid s-au organizat expu
neri și simpozioane pe teme cum 
sinț: „Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
fondator al doctrinei militare a Româ
niei socialiste", „Armata română — 
continuatoare a unor glorioase tradi
ții eroice ale poporului", „Contribu
ția României la zdrobirea Germa
niei fasciste?.

La casele armatei și cluburile din 
unități au avut loc seri tematice, 
montaje literar-muzicale și alte ac
tivități educative pe teme ca : „Gata 
oricînd la ordinul patriei, al coman
dantului suprem !“, „De strajă patriei 
socialiste", „Eroismul ostașilor români 
participanți la războiul antihitlerist o- 
glindit în literatura contemporană". 
Totodată, au fost inaugurate expozi
ții cu lucrări de artă plastică inspi
rate din lupta poporului și armatei 
pentru libertate și independență na
țională, au fost amenajate standuri de 
cărți cu tematică patriotică și ostă

„Inginer specialist caut loc de muncă..
In lumea occidentală 

șomajul cuprinde 
tot mai multe cadre 

calificate
Revista „Problemei Economi- 

ques“, pornind de la o analiză în
treprinsă de publicația „Cadres 
C.F.D.T.“, consacrată unor aspecte 
mai profunde ale șomajului tn rin- 
dul personalului calificat din Fran
ța, cit și multiplicării manevrelor 
patronatului, ale societăților trans
naționale, de a arunca efectele ne
gative ale crizei economice pe 
umerii salariaților, publică un 
amplu articol In care se arată :

Metodele patronale se înăspresc. 
Se constată de mai mulți ani conce
dieri din rîndul personalului de spe
cialitate ca urmare a fuziunilor, ab
sorbțiilor firmelor mai mici, redu
cerilor de filiale. La 18 luni după 
concediere, victimele sint încă fără 
loc de muncă. De asemenea, trimite
rea într-o funcție fără legătură cu 
precedenta permite concedieri indi
viduale pe motiv de... incompetență.

Personalul de specialitate este lo
vit in aproape toate sectoarele de ac
tivitate. Ieri chimia și construcțiile, 
astăzi petrolul, informatica și cele
lalte.

Locurile de muncă oferite sint de 
cele mai multe ori precare, create 
sporadic pentru trei-șase luni, la dis
creția intereselor pe termen scurt 
ale companiei. De unde șl instabili
tatea tot mai mare experimentată în 
special de cadrele cu pregătire supe
rioară din gestiune, organizare. Li se 
propun contracte de probă, reînnoi- 
bile și, odată redresarea firmei rea
lizată, li se mulțumește pentru „în
cercarea neconcludentă".

Descalificarea este de cele mai 
multe ori o rezultantă a șomajului. 
Un inginer, absolvent în arte și me
serii, de 35 de ani, cu 10 ani de ex
periență tehnico-comerciaiă, este con
cediat în ianuarie 1978. După o tenta
tivă de pregătire complementară in 
informatică, el găsește un post după 
mai mult de un an de zile, timp în 
care a pierdut totul. Noul loc de 
muncă se află la o distantă de 50 de 
kilometri de locuința sa și cu un sa
lariu reprezentând 60 la sută din sa
lariul anterior. Un alt caz : un chi

zilei
Rolf Schultze (R.D. Germană), prof, 
dr. Dragan Stojiljkovic (Iugoslavia), 
conf. dr. Tadeusz Kupls, dr. Zbig
niew Baika (Polonia), prof. univ. 
Nestor Ignat (România), dr.' Ferenc 
Ibos (Ungaria), iocent Vladimir Se- 
rafimovici Vinogradski (U.R.S.S.), 
Bui Tru $1 Nyuyen Sam (R.S. Viet
nam).

La lucrări au luat parte ziariști ro
mâni, cadre didactice și studenti de 
la Facultatea de ziaristică a Acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

★
Miercuri, la universitatea „Alexan

dru Ioan Cuza" din Iași s-au deschis 
lucrările celui de-al doilea Colocviu 
de economie româno-olandez. mani
festare științifică înscrisă in cadrul 
relațiilor de conlucrare stabilite îrț- 
tre Academia de științe sociale și po
litice din România si Institutul de 
studii sociale din Olanda.

Timp de patru zile, specialiștii ro
mâni și olandezi, prezenți la această 
reuniune, vor dezbate teme privind 
necesitatea istorică și căile de in
staurare a unei noi ordini economice 
internaționale, precum și posibilită
țile de extindere a colaborării eco
nomice dintre România și Olanda, în 
contextul preocupărilor de promova
re a cooperării general-europene. 
Totodată, specialiștii români vor 
prezenta In cadrul colocviului prin
cipiile noului mecanism economico- 
financiar, aplicat în țara noastră în 
condițiile autogestiunii muncitorești.

(Agerpres)

șească șl prezentate gale de filme de
dicate luptei antifasciste a oameni
lor muncii și ostașilor români. For
mații artistice laureate ale Festiva
lului național „Cintarea României" au 
prezentat spectacole cu un profund , 
mesaj educativ.

Numeroase activități politico-edu
cative s-au desfășurat in întreprin
deri, instituții și unități de invăță- 
mint. Oameni ai muncii și tineri din 
întreprinderea „Republica", Școala 
generală „Nicolae Titulescu", Liceul 
„Gheorghe Șincai", precum și din 
alte întreprinderi și instituții de în
vățământ' din Capitală și din țară 
s-au Întîlnit cu veterani din războ
iul antifascist, cu generali și ofițeri 
activi, care le-au vorbit despre erois
mul poporului și armatei române în 
luptele contra Germaniei naziste, 
despre preocuparea partidului și sta
tului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei, des
pre modul tn care militarii își fac, 
în prezent, datoria față de patrie. în 
fața unor monumente Înălțate în 
cinstea eroilor care s-au jertfit pen
tru libertatea tării au avut loc emo
ționante evocări și recitaluri de 
versuri.

PROBLEMES ECONOMIQUES"

la Paris a avut loc zilele trecute un eveniment apreciat de presa franceză 
ca fără precedent : o mare manifestație cu participarea unor oameni care 
pînă acum nu prea obișnuiau să iasă în stradă pentru a-și prezenta re
vendicările. Este vorba de peste 20 000 de cadre de specialitate, ingineri, 
tehnicieni, conducători de secții uzinale și șantiere, cercetători etc., care 
s-au întrunit în scopul de a protesta împotriva proporțiilor crescînde ale 
concedierilor și in rindurile acestei categorii de salariați, în trecut mai 
puțin afectată de șomaj. Alăturindu-și glasul sutelor de mii de muncitori 
rămași fără lucru in urmă închiderii porților a numeroase întreprinderi, de
monstranții au cerut respectarea unui drept uman vital, acela de a avea o 

slujbă, asigurarea unor condiții demne de viață

mist specializat în cercetările asupra 
cancerului, concediat de la Banca de 
date informatice, unde lucra, este ne
voit șă-și schimbe calificarea după 
doi ani de căutări infructuoase pentru 
a găsi un loc de muncă. Și un altul: 
un specialist al unei firme auto con
cediat ca urmare a unei regrupări a 
firmei acceptă (la capătul a trei ani 
de căutări fără succes) un post de șo
fer de taxi. Cele trei Cazuri ilus
trează o tendință limpede.

Șomajul însuși tinde să se prezin
te diferit Nu numai că numărul per
sonalului calificat, fără lucru, crește 
și că durata medie a șomajului se 
mărește, dar se constată frecvența tot 
mai mare 
din cauza 
scurte.

Pozițiile 
care au 50

a șomajului intermitent, 
contractelor pe termene

oficiale prezintă șomerii 
de ani sau mai mult drept

tv
Programul 1
18.00 Teleșcoală
1LW Pagini din Istoria teatrului româ

nesc (I) (reluare)
L2.00 Roman foileton : „Plinea neagră"
13.10 Telex
13.20 Închiderea programului
16.00 Telex
16.06 Școala la școala noii calități
16.25 Curs de limba rusă
16.45 Reportaj pe glob : Zâmbi*
17.00 Viața culturală
18.10 Fotbal internațional. Rezumatul 

meciurilor disputate miercuri tn 
turul II al Cupelor europene ln- 
tereluburi

18.35 Desene animate : Kum-Kum
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19.40 Ora tineretului
20.25 Comori ale artei corale românești
20.40 Jurnalul științelor șl al călătorii

lor. Cei patru de pe Moarta (I)
21.20 Din muzica șl dansurile popoare

lor
22,05 Telejurnal

Programul 1
17.00 Radar pionieresc
17.20 Ecranizări — Sadoveanu : „Neamul 

Șoimăreștllor" — ultima parte (re
luare)

18.40 Omul șl sănătatea
19:00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Concert simfonic. Transmisiune 

directă din studioul Radiotelevi- 
ziunll. Zilele culturii muzicale 
bulgare

22.06 Telejurnal.

vremea
Timpul probabil pentru zilei*  de 24, 

25 și 26 octombrie. în țară : Vrema 
schimbătoare, cu cerul variabil. înnorăii 
mai accentuate se vor produce In vestul 
și nordul țării, unde vor cădea averse 
locale de ploaie. In rest, ploi izolate. 
Vint moderat. Temperaturile minime, 
vor fi cuprinse Intre rrtinus 2 șl plus 
8 grade, cele maxime oscilând intre 10 
și 20 de grade, local mai ridicate. Izo
lat, condiții de brumă. Ceață, dimineața 
și seara. In București : Vreme schimbă
toare cu cerul variabil, favorabil ploii 
slabe. Vtnt moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade, 
cele maxime intre 16 șl 20 de grade. 
(Meteorolog de serviciu : Margareta 
Struțu).

IN EDITURA POLITICA 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 6/1980

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 22 OCTOMBRIE 1980

Extragerea I : 11 8 25 39 23 41
Extragerea a Il-a : 22 28 15 40 9 28
Fond total de cîștiguri 1 143 524 lei 

din care 353 251 lei report la cate
goria 1.

oereti de muncă „experimentale". 
Dar în practică, citi dintre aceștia 
mai cred încă, după luni Și ani de 
căutări zadarnice, în valoarea acestei 
expresii pe piața muncii 7 Căci, tre
buie spus, a fi șomer la 50 de sini, 
aceasta înseamnă în majoritatea ca
zurilor perspectiva unor lungi cău
tări, de 7—9 luni și în foarte multe 
cazuri de peste un an. Pe lingă a- 
ceasta, pentru a obține un loc da 
muncă, potrivit rezultatelor unei an
chete în rindul unor persoane de 
peste 50 de ani, solicitantul trebuie 
să facă foarte multe concesii în ce 
privește salariul, locul de muncă etc. 
Dar în ce domeniu să treacă ? Care 
sint locurile de muncă sau sec
toarele susceptibile să ofere debușee 
care nu sint sau nu vor fi lovite de 
criză 7 Nimeni nu poate răspunde la 
această întrebare.

• „INDEX TRANS- 
LATIONUM". Recent a apă
rut ultimul volum al catalogu
lui anual „Index Transla- 
tionum", editat de UNESCO, 
volum în care este publicată 
lista traducerilor apărute în 61 
de țări ale lumii pe parcursul 
ultimilor ani. Intre cele mai 
traduse lucrări se numără ope
rele lui Marx (196) și Lenin 
(201). Un fapt notabil, in con
textul Anului internațional al 
copilului, sărbătorit in 1979. îl 
constituie progresul Înregistrat 
de literatura pentru copii și ti
neret. Romanele de anticipație 
ale lui Jules Verne se află 
în fruntea listei de tradu
ceri, cu 164 de versiuni, ur
mate de povestirile lui Jack 
London, traduse în 140 de ver

siuni. Basmele fraților Grimm 
(85 de traduceri) și cele ale lui 
Andersen (60) continuă să facă 
să viseze milioane de copii de 
pe diverse meridiane ale globu
lui, iar feeria celor „O mie și 
una de nopți" beneficiază de 32 
de traduceri. Dar aceste lucrări 
clasice se află în urma produc
țiilor lui Walt Disney, care au 
prilejuit circa 110 traduceri. 
Printre marii romancieri mo
derni, George Simenon conti
nuă să se afle pe primul loc, cu 
88 de traduceri. El este urmat 
de Alistair Mac Lean și He
mingway.

© O MONUMENTA
LĂ LUCRARE LINGVIS
TICĂ. Nu demult, tn urma

unei intense și îndelungate pre
gătiri, Casa editorială „Matica 
Srpska" din Novi Sad a publi
cat „Marele dicționar sistematic 
al limbii sîrbo-croate". Această 
lucrare de mari proporții conți
ne mai bine de 100 000 de cu
vinte. expresii și sinonime. Dic
ționarul reprezintă cea mai im
portantă lucrare de acest gen 
realizată de casa editorială din 
Novi Sad. In prima parte a dic
ționarului. materialul este re
partizat pe grupe de cuvinte, iar 
în partea a doua — in ordine 
alfabetică.

• DETECTIV PENTRU 
...CĂLDURĂ. Bembo Tram- 
pert din Saarhriicken (R.F.G.) 
practică o profesie „unicat" ;

noaptea el „se plimbă" pe stră
zile orașului și fotografiază clă
dirile cu ajutorul unui aparat 
special sensibil la radiații in- 
fraroșii. După developarea foto
grafiilor, el deosebește locuințele 
care degajă o cantitate mai 
mare de infraroșii decit cele din 
jur, aceasta Insemnind că tn 
clădirile respective este depăși
tă limita normală de căldură 
care se scurge in atmosferă. Cu 
alte cuvinte încalcă regulile 
stricte privind încălzirea locuin
țelor. tn această situație, auto
ritățile locale iau măsurile cu
venite.

• „INERT-160" ECO
NOMISEȘTE COMBUS
TIBILUL. Specialiștii de la în
treprinderea finlandeză „Eekkhs 
Maalit" au descoperit o nouă 
modalitate de producere a smal
țului sintetic folosit pentru va
poare. Smalțul, denumit ..Inert- 
160", micșorează cu aproape 30 
la sută frecarea ce apare atunci 
cind vaporul parcurge o supra
față de apă tn care abundă slo
iurile de gheată. Cercetările au 
erătat că, datorită acestui smalt, 
spărgătoarele de gheată folosesc 
cu 12 la sută mai puțin combus

tibil. chiar și tn cele mai difi
cile condiții de navigație.

• AMPRENTE GI
GANTICE. Incepînd din vara 
acestui an, tn zona muntoasă 
din centrul Chinei au fost des
coperite circa l 000 de amprente 
gigantice de pași. Cea mai mare, 
găsită in provincia Hubei, mă
soară 18 cm lungime, deschide
rea pasului ajungînd la 2,20 m. 
Oamenii 'de știință de la Insti
tutul din Wuhan al Academiei 
de științe consideră că ar putea 
fi vorba de urme ale așa-nu- 
mitului „om sălbatic", a cărui 
apariție a fost semnalată tn re
petate rînduri de martori ocu
lari.

• MIOPIA Șl REGI
MUL ALIMENTAR. u™ă- 
rind cu multă atenție regimul 
alimentar al pacienților săi, of
talmologul american B. Lein a 
ajuns la concluzia că tn evoluția 
miopiei nu numai oboseala 
ochilor joacă un rol de seamă, 
ci și o dietă nepotrivită. După 
părerea medicului american, 
miopia este stimulată de exce
dentul de calciu, albumine. za
hăr, precum și de insuficiența 
cromului.

• ABASAMA. LIMBĂ 
IN... CIFRE. rndianul K R 
Gopalakrishna a consacrat 15 
ani din viață creării unei noi 
limbi artificiale pe care a nu

mit-o Abasama. Spre deosebire 
de toate celelalte limbi existen
te, inclusiv cele artificiale, cu
vintele din noua limbă sint con
stituite nu din litere, ci din... 
cifre. Primul dicționar bilingv 
a și fost alcătuit : este vorba de 
dicționarul abasama-englez care 
conține 2 500 de cuvinte. După 
părerea autorului, limba cea 
nouă este de neînlocuit ca lim
bă internațională. în special 
atunci cind interlocutorii sint 
oameni de știintă, avantajoasă 
pentru mașinile electronice de 
calcul și, de asemenea, „un mij
loc ideal pentru eventualele 
contacte cu civilizațiile extrate
restre". Peste o mie de persoa
ne s-au abonat la revista in pa
ginile căreia vor fi inserate 
problemele limbii nou create.



România se pronunță pentru înfăptuirea 
urgentă a unor măsuri autentice 

de dezarmare
Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul pentru 
problemele politice și de securitate al Adunării Generale 

a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — La New York continuă lucră

rile Comitetului nr. 1 — pentru problemele politice și de securitate — al 
Adunării Generale a O.N.U. Din dezbaterile de pină acum se degajă îngri
jorarea profundă față de accelerarea cursei înarmărilor ce pune în pe
ricol politica de destindere, pacea și securitatea internațională.

Intervenind în dezbateri, reprezen
tantul permanent al României la 
Națiunile Unjte, ambasadorul Teodor 
Marinescu, a prezentat poziția parti
dului și statului nostru, concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea înfăptuirii de ur
gență a unor măsuri autentice de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară.

Agravarea situației politice inter
naționale și conflictele existente 
astăzi în lume reliefează cu putere 
consecințele deosebit de grave ale 
acumulărilor continue de armamente, 
în primul rînd de armamente nu
cleare, faptul că ele constituie în per
manență un stimulent pentru re
curgerea la forță in relațiile dintre 
state. în momentul actual, a spus 
vorbitorul, O.N.U. trebuie: să-și in
tensifice eforturile pentru sprijinirea 
acțiunilor de reducere a tensiunii in
ternaționale, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și excluderea definitivă 
a politicii de forță, pentru reglemen
tarea tuturor diferendelor dintre state 
exclusiv prin mijloace pașnice.

Se impun măsuri ferme de scoa
tere a negocierilor de dezarmare din 
Impasul în care se află și așezarea 
lor pe baze mai eficiente, de mobili
zare tot mai largă a opiniei publice 
mondiale, a maselor largi populare, 
a tuturor cercurilor politice progre
siste pentru a spune un nu hotărît 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
imediată la măsișri de dezarmare.

Referindu-se la situația înarmărilor 
în Europa, vorbitorul a arătat că 
România este vital interesată în 
oprirea amplasării de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune pe 
continent și se pronunță pentru ne
gocieri în această privință. Reuniu
nea de la Madrid trebuie să acorde 
o atenție primordială • problemelor 
dezarmării și să hotărască convo
carea unei conferințe europene con
sacrate întăririi încrederii și adoptă
rii unor măsuri de dezarmare. Refe- 
rindu-se la problemele concrete de 
pe ordinea de zi, ambasadorul român 
a arătat că o sarcină de primă ur

Farsa politică de la Seul
O „constituție" vlzînd legitimarea 

dictaturii militare sud-coreene, respinse de popor
SEUL 22 (Agerpres). — Agențiile 

Internaționale de presă au consemnat 
miercuri o nouă farsă politică a re
gimului militar de la Seul, așa-zisul 
referendum asupra unui nou proiect 
de constituție țri Coreea de sud. 
Orice obiecții asupra viitoarei „legi 
șupreme“, elaborată de „autorități-1, 
au fost interzise. Propaganda regi
mului de la Seul și-a intoxicat alegă
torii cu slogane despre participarea 
la crearea „unei noi istorii-1 a Coreei 
de sud. Cu toată această intensă pro
pagandă, o cincime din populație nu 
a participat la vot.

In ajunul „referendumului11, regimul 
a ordonat închiderea tuturor institu
țiilor de învățămînt superior, pentru 
a preîntîmpina manifestațiile de masă 
antiguvernamentale ale studenților. 
Zeci de studenți care au participat 

gență o constituie oprirea creșterii 
cheltuielilor militare și adoptarea 
unor măsuri hotărite în acest dome
niu.

Reamintind măsura recentă a tării 
noastre de a reduce cu 16 la sută 
cheltuielile militare dn 1980 și realo- 
carea fondurilor economisite pentru 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui, el a arătat importanța unor ast
fel de acțiuni, subliniind însă că 
dezarmarea nu poate fi făcută de o 
singură țară și nu în primul rînd de 
țările mici și mijlocii, de țările în 
curs de dezvoltare.

De o mare însemnătate ar fi reali
zarea unor ințelegeri care să exprime 
angajamentul statelor, in primul rînd 
al celor puternic înarmate, ca, pînă 
la încheierea unor acorduri privind 
reducerea bugetelor militare, să dea 
dovadă de autoreținere in stabilirea 
cheltuielilor militare.

O contribuție la realizarea unor 
astfel de acorduri o vor reprezenta 
identificarea și elaborarea principii
lor care să guverneze activitatea 
statelor în domeniul înghețării și re
ducerii bugetelor militare de către 
Comisia O.N.U. pentru dezarmare, 
în urma unor Inițiative ale Româ
niei și Suediei.

Insistînd asupra priorității ce re
vine dezarmării nucleare, vorbitorul 
a arătat că prevenirea pericolului 
proliferării armelor nucleare impune 
adoptarea unor măsuri susținute de 
reducere a armelor nucleare, acor
darea de garanțiî statelor nenucleare 
că nu vor fi victime ale folosirii ar
mei nucleare și ale forței în general, 
precum și accesul nestirigherit al tu
turor țărilor, în primul rînd al țări
lor în curs de dezvoltare, la folosirea 
pașnică a energiei nucleare.

în încheiere, ambasadorul Româ
niei s-a referit la acțiunile de pregă
tire a celei de-a II-a sesiuni sneciale 
consacrate dezarmării, din 1982, care 
trebuie să ducă la realizarea unui 
nou consens, mai larg și autentic, 
asupra căilor practice pentru înce
tarea ■ cursei înarmărilor și pentru 
înfăptuirea dezarmării.

săptămîna trecută la demonstrațiile 
Împotriva acestei înscenări au fost 
arestați. Ordinea în timpul „votării11 
a fost menținută cu baioneta la armă.

Intrarea in vigoare a noii „consti
tuții11 vizează legitimarea dictaturii la 
Seul a regimului Chun Du Hwpn. De 
asemenea, ea atrage după sine des
ființarea tuturor partidelor politice și 
a parlamentului. Rolul orcanului le
gislativ suprem îl va lua Comi
tetul special pentru măsuri de secu
ritate națională, compus, in special, 
din militari. Acest organ este chemat 
să stabilească ce partide politice vor 
putea exista de aici înainte și ce 
oameni politici vor putea face parte 
din aceste partide. Or, observatorii 
politici sint unanimi în aprecierea că 
regimul de la Seul va avea „parti
dele11 politice după asemănarea lui.

madrid; Lucrările întîlnirii pregătitoare 
a reuniunii general-europenc

MADRID 22 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : Lu
crările întîlnirii pregătitoare a reu
niunii de la Madrid a statelor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa au in
trat, începînd de marți, în cea de-a 
șaptea săptămînă. în ultimele zile, 
în cadrul întîlnirii s-a conturat un 
acord de principiu in legătură cu 
durata întregii reuniuni, care ar urma 
să fie de circa 12 săptămini. Aceas
tă perioadă de timp va fi împărți
tă in două etape distincte : prima — 
pină la 19 decembrie (cînd lucrările 
reuniunii se vor întrerupe pentru va
canța de iarnă), iar a doua — de la 
sfirșitul lunii ianuarie și pină în pri
ma jumătate a lunii martie 1981.

Din luările de poziție ale repre
zentanților diferitelor delegații, ca și 
din documentele de lucru care for
mează obiectul discuțiilor Întîlnirii 
pregătitoare, rezultă că timpul între
gii reuniuni va fi împărțit între sar- 
cinile principale ale acesteia și a-

ORIENTUL MIJLOCIU
Guvernul libanez cere convocarea unei reuniuni de urgență 

a Comisiei mixte de armistițiu intre Liban si Israel
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Reprezentantul Libanului la 
O.N.U., Ghassan Tueni, a protestat 
împotriva „violărilor și actelor de 
agresiune continue ale Israelului la 
adresa integrității teritoriale și su
veranității Libanului11.

într-o scrisoare adresată ’președin
telui Consiliului de Securitate, repre
zentantul libanez acuză armata israe- 
liană că „se implantează din punct 
de vedere militar in sudul Libanului, 
cu obiectivul de a anexa pur și sim
plu o parte a teritoriului libanez11. El 
a evocat, pe această linie, construirea 
de - către Israel, in sudul Libanului, 
de drumuri și fortificații militare, 
consolidarea pozițiilor anterioare, 
precum și bombardarea, cu artileria 
grea, a unor localități libaneze.

Guvernul libanez, a spus el, cere 
convocarea unei reuniuni de urgență 
a Comisiei mixte de armistițiu între 
Liban și Israel, pentru ca autoritățile 
competente ale O.N.U. să fie în mă
sură să creeze condiții obiective care

Performanțele tehnice
ale noii nave cosmice sovietice „Soiuz-T“

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Rea
lizarea noii nave cosmice „Soiuz-T" 
a creat posibilitatea să fie sporită 
și mai mult eficiența programelor 
cosmonauticii sovietice — scrie in 
ziarul ,.Pravda11 cosmonautul Vla
dimir Aksionov.

Vladimir Aksionov a efectuat, 
împreună cu Iuri Maltșev, in iunie 
anul acesta, prima cursă experi
mentală la bordul unei asemenea 
nave.

,.Soiuz-T" poate realiza operații 
de transport atit in regim automat, 
cit și cu echipaj la bord. In același 
timp, schema constructivă permite 
reutilarea navei in conformitate cu 
programele unor zboruri autonome 
specializate, la care se adaugă . o 
largă variabilitate a resurselor sis
temului de asigurare a condițiilor 
de viață și a termenelor de zbor.

Toate sistemele fundamentale ale 
navei „Soiuz-T" sint realizate pe o 
bază nouă, ținindu-se seama de po
sibilitățile științei și tehnicii con
temporane. 

nume : evaluarea rezultatelor aplică
rii Actului final, examinarea noilor 
propuneri menite să ducă la dezvol
tarea pe multiple planuri a colabo
rării dintre statele participante și la 
întărirea securității europene și re
dactarea documentului final al reu
niunii.

România și-a făcut cunoscută po
ziția în legătură cu modul de orga
nizare concretă a lucrărilor reuniu
nii de la Madrid, arătind că aces
tea trebuie subordonate obiectivului 
obținerii de rezultate concrete in ve
derea întăririi încrederii intre sta
tele participante, a continuării pro
cesului început la Helsinki. Reuniu
nea de la Madrid nu se va putea în 
nici un caz încheia fără un document 
final, conținind măsuri concrete, fără 
să prevadă data și locul viitoarei, reu
niuni general-europene. Delegația ță
rii noastre a adresat în acest sens un 
apel pentru intensificarea ritmului lu
crărilor pregătitoare.

să permită Forței interimare O.N.U. 
în Liban (U.N.I.F.I.L.) să se achite pe 
deplin și fără obstacole de manda
tul ei.

BEIRUT — Președintele Libanului, 
Elias Sarkis, a încredințat liderului 
Consiliului islamic, Shafik Al-Waz- 
zan, misiunea de a forma un nou 
guvern, care să succeadă cabinetului 
Selim Al-Hoss, a cărui demisie a fqst 
acceptată in luna iulie — s-a anunțat 
oficial la Beirut.

în cursul zilei de miercuri, rela
tează agențiile M.E.N. și I.N.A., pre
mierul desemnat a examinat cu pre
ședintele Sarkis situația generală din 
țară și probleme legate de misiunea 
încredințată.

Shafik AJ-Wazzan urmează să 
înceapă imediat consultările în ve
derea constituirii unui guvern de 
uniune națională, care să întrunească 
adeziunea tuturor formațiunilor po
litice libaneze.

Sistemul de dirijare a deplasării 
navei, care determină caracteristi
cile sale dinamice in toate etapele 
zborului autonom, se' bazează pe un 
complex de calcul de bord. Cu aju
torul unui panou special, al com
plexului de calcul de bord și al 
unui sistem „display", echipajul 
poqte controla in mod permanent, 
iar in caz de necesitate să acțione
ze asupra procesului de dirijare a 
navei.

„Soiuz-T" dispune de trei tipuri 
de motoare — de puteri mici, me
dii și mari — care funcționează cu 
carburant cu componență similară, 
ceea ce permite utilizarea rezerve
lor pentru soluționarea celor mai 
importante sarcini ale zborului.

Prima cursă experimentală efec
tuată cu „Soiuz-T" a confirmat că, 
practic, toate sistemele navei și me
todologia exploatării acestora in 
zbor corespund cerințelor — scrie 
in încheiere cosmonautul Vladimir 
Aksionov.

I

Implicațiile crizei din 
siderurgia 

vest-europeană
BONN 22 (Agerpres). — Guvernul 

R.F.G. a cerut președintelui Comu
nității Economice ’ Europene să nu 
pună în aplicare articolul 58 din 
Tratatul de creare a C.E.C.O. (Comu
nitatea Europeană a Cărbunelui și 
Oțelului);’ câre prevede limitarea 
drastică a producției de oțel in caz 
de criză în acest sector. Totodată, 
guvernul vest-german a cerut con-, 
vocarea unei sesiuni extraordinare a 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune.

După cum se știe, Comisia C.E.E. 
a cerut declararea „stării de criză 
manifestă în siderurgia vest-euro- 
peană" — ceea ce implică reducerea 
considerabilă a producției de oțel în 
statele respective. Propunerea C.E.E. 
a fost aprobată de opt din cei nouă 
membri ai Pieței comune.

HAGA. — După ce Republica Fe
derală Germania a anunțat oficial 
miercuri că nu acceptă propunerea 
Comisiei C.E.E. de a declara „starea 
de criză manifestă11 în siderurgia 
vest-europeănă, Gaston Thorn, mi
nistrul afacerilor externe al Luxem
burgului și președinte in exercițiu al 
Consiliului ministerial al „celor 
nouă11, a declarat că intenționează să 
convoace pentru sîmbătă, la Luxem
burg, o reuniune specială a Consi
liului ministerial pentru a examina 
consecințele hotărîrii vest-germane.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scur t

SUB „LIMITA SĂRĂCIEI11. Statisticile publicate miercuri Io Washington 
de .Biroul de recensămint al S.U.A. arată că, deși veniturile medii ale 
unei familii americane au înregistrat o creștere în 1979 față de 1978, s-a 
majorat, in schimb, procentul locuitorilor celei mai bogate țări din lumea 
capitalistă care continuă să trăiască in condiții de mizerie. Potrivit 
raportului întocmit de birou, din totalul populației S.U.A. 11,6 la sută au 
trăit în anul 1979 sub nivelul oficial declarat ca reprezentind „limita 
sărăciei". In cifre absolute, aceasta înseamnă, după cum precizează ra
portul, că 25,2 milioane de americani din păturile dezavantajate ale 
populației nu au dispus de veniturile necesare pentru a-și procura cele 
strict necesare vieții, pentru a duce o existența decentă.

|

TRATATIVE ÎNTRE R.D.G. șl 
R.F.G. Delegații ale Republicii De
mocrate Germane și Republicii Fe
derale Germania s-au întîlnit 
marți, la Bonn, pentru a continua 
tratativele în vederea încheierii 
unui acord în domeniile științei și 
tehnicii — informează agențiile 
A.D.N. și D.P.A.

CONSULAT FRANCEZ LA 
SHANGHAI. Agenția China Nouă 
anunță că, marți. Ig Shanghai ș-a 
deschis oficial consulatul francez, 
in conformitate cu acordul intre 
guvernele Chinei și Franței, în
cheiat cu prilejul vizitei președin
telui Valery Giscard d’Estaing.

INUNDAȚII ÎN COLUMBIA. 
Ploile neîntrerupte din ultimele 
zile au provocat mari inundații in 
nordul și vestul Columbiei, aducînd 
pagube însemnate culturilor agri
cole. Potrivit primelor, comunicateL.

moscova; Obiective ale dezvoltării 
economiei sovietice in anii ’80 

subliniate de L.l. Brejnev la Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — în cu- 

vîntul rostit la Plenara C.C. al 
P.C.U.S., după ce a trecut în revistă 
realizările . obținute in îndeplinirea 
celui de-al X-lea cincinal. Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. s-a 
referit pe larg la necesitatea crește
rii producției bunurilor de consum, 
subliniind că se impun mutații se
rioase în producția mărfurilor de 
larg consum, schimbări care să se 
refere atît la cantitate, cit și la cali
tatea și sortimentul acestor mărfuri, 
în domeniul îmbunătățirii aprovizio
nării cu alimente, satisfacerii cerin
țelor pentru asigurarea dezvoltării 
construcției de locuințe, care să fie 
mai strins legată de rezolvarea sar
cinilor de producție. De asemenea, 
vorbitorul a relevat necesitatea de a 
se acorda o atenție permanentă unor 
probleme sociale, de viață ale oame

Sesiunea Sovietului
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova au început miercuri lucră-, 
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Pe ordinea de zi — infor
mează agenția T.A.S.S. — se află 
dezbaterea proiectului planului de 
stat privind dezvoltarea economică 
și socială și bugetul de stat pe anul

ale autorităților de la Bogota, cel 
puțin 40 de persoane au pierit in 
inundații. Zonele cele mai afectate 
1— Antioquia, Cordoba și Cauca — 
sint și cele mai populate regiuni 
ale țării.

PREMIU PENTRU CERCETĂRI 
IN DOMENIUL PEDIATRIEI. Co
mitetul Executiv al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.) a in
stituit un -premiu special pentru 
cercetări științifice de excepțională 
importanță in domeniul pediatriei. 
Premiul va fi atribuit din doi in 
doi ani specialiștilor care aduc o 
contribuție deosebită la dezvoltarea 
pediatriei moderne.

COOPERAREA ÎNTRE TARILE LATINO-AMERICANE ÎN DOME
NIUL CREDITULUI. în capitala Republicii Panama s-au deschis lucrările 
Reuniunii organizațiilor asociate la Confederația Latino-Americană a 
Cooperativelor de Credit și Economie. Participanții, reprezentind 20 de 
organizații de resort din regiune, dezbat probleme privind dezvoltarea 
cooperării in materie de credite intre țările latino-americane și caraibiene.

nilor sovietici, cum ar fi îmbunătăți
rea condițiilor de muncă, ocrotirea 
sănătății, invățămîntui și cultura.

Referindu-se la problemele dezvol
tării industriei, vorbitorul a subliniat 
necesitatea de a se trece la Îmbu
nătățirea conducerii economice șl 
perfecționarea mecanismului econo
mic. la ridicarea eficientei economi
ce legate indisolubil de accelerarea 
progresului tehnico-științific, la dez
voltarea multilaterală a inițiativei 
locale, a colectivelor de muncă, pli
nind pe prim plan sarcina ca în anii 
’80 să fie încheiată trecerea econo
miei pe făgașul dezvoltării intensi
ve, să fie sporite considerabil pro
ductivitatea și calitatea muncii. O 
condiție absolut necesară a succese
lor în producție — a spus el — o re
prezintă creșterea nivelului activită
ții economice, educarea spiritului 
activ, de răspundere și inițiativă al 
cadrelor.

Suprem al U.R.S.S.
1981, îndeplinirea planului de stat pe 
1980 și execuția bugetului pe 1979. 
Raportul privind planul pe 1981 a 
fost prezentat de Nikolai Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului da 
Stat al Planificării. ,

I

PREȘEDINTELE BIRMANIEI LA 
BEIJING. Președintele Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane, U Ne 
Win. aflat în vizită Ta Beijing, s-a 
întilnit cu Hua Guofeng, președin
tele C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, Ye Jianying. președintele 
Comitetului Permanent a.1 Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, și Zhao Ziyang, 
premier al Consiliului de Stat. Cu 
acest' prilej, informează agenția 
China Nouă, a avut loc o convor
bire cordială, în cursul, căreia au 
fost examinate relațiile dintre 
două țări.

cela

DE 
IN

IN CADRUL PROCESULUI 
RECONSTRUCȚIE INIȚIAT 
ZONA VESTICA A ALGERIEI, 
afectată de cutremurul de la 10 oc
tombrie, s-a anunțat repunerea in 
funcțiune a liniei ferate Alger — 
Oran. care trece prin orașul Al 
Asnam. Reluarea traficului pe a- 
ceastă linie vă permite o mai bună 
aprovizionare a populației sinistrate 
cu bunurile necesare, a anunțat un 
purtător de cuvint al Societății na
ționale algeriene a transportului 
feroviar.

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE, VIE ÎNGRIJORARE FAȚĂ DE ATENTATELE BANDELOR NEONAZISTE
Programul noului cabinet 

italian

„Noaptea lungilor rafale"
Subestimarea pericolului grupărilor neonaziste - o gravă amenințare 
pentru libertatea și liniștea omului, pentru viitorul pașnic al popoarelor

Știrile apărute în presa occidenta
lă se succed cu o regularitate alar
mantă :
• în landul Schleswig-Holstein, o 

bandă de teroriști, aparținind or
ganizației neonaziste „Wehrsport- 
gruppe11, a atacat un depozit de mu
niții al armatei vest-germane și filia
la unei bănci pentru a-și procura 
arme și bani. în orașe din Ruhr, hu
ligani de aceeași teapă au devastat 
sedii locale ale P.S.D. și P.C.G. La 
Frankfurt pe Main, neonaziștii au 
năvălit în librăria unui editor, de 
orientare democratică, călcind totul 
in picioare. Un studiu documentar, 
întocmit in R.F.G., relevă existența 
a 23 de organizații neofasciste de tine
ret, acționind sub denumiri precum 
„Kampfgruppe Grossdeutschland11, 
„Blaue Adler Jugend11, „Aktionsfront 
Nationaler Sozialisten11, care nu lasă 
nici o urmă de îndoială asupra strin- 
sei lor înrudiri ideologice cu hitleris- 
mul. în clădirea și domeniile unui 
castel din apropierea Niirnbergului, 
banda brună „Wehrsportgruppe 
Hoffmann11 și-a stabilit cartierul ge
neral și terenul de instrucție. La 21 
februarie 1980, în clădirea" unui ofi
ciu din Esslingen, unde era deschisă 
o expoziție despre lagărul de la 
Auschwitz, a explodat o bombă ; o 
a doua a detonat la 18 aprilie, in lo- 1 
cuința unui funcționar „suspectat11 a 
fi organizat expoziția amintită.

O în Franța, în cursul ultimilor 
trei ani, au fost comise de neona
ziști 150 de acte criminale. Anul 
acesta, elementele fasciste au de
clanșat acțiuni represive în cartierele 
Saint-Denis și Marais din Paris. Au 
fost profanate morminte. lăca
șuri de cult, cu inscripții ra
siste și zvastica hitleristă. La 15 iu
nie. organizația paramilitară de ex
tremă dreaptă „Federația acțiunii 
naționale și europene11 (F.A.N.E.), 
dizolvată recent de autorități, a de
vastat localul Comitetului „Justiție 
și pace", care organizase o expoziție 
consacrată Republicii Nicaragua. Ci- 
teva zile mai tirziu, F.A.N.E. iși re
vendică atentatul cu bombe de la 
sediul „Mișcării contra rasismului și 
pentru prietenia între popoare11. Și 
lista continuă.

© în Italia, grupările fasciste au 
comis, intr-un singur an. 2 395 de 
atentate, soldate cu peste 30 de 
morți. un mare număr de răniți și 
cu imense pagube materiale. Neo
fasciștii au incendiat sedii ale P.C.I. 

și P.S.I. din orașul Bologna. Adjunc
tul procurorului-șef al Rofnei, Mario 
Amato, a fost asasinat la 23 iunie de 
un neonazist.

• în S.U.A., după destrămarea 
grupării „American Nazi Party11, a 
fost înființat „Național Socialist 
White People's Party", sub conduce
rea „maiorului11 Matt Koehl, care in
stigă deschis la uciderea americani
lor de origine africană. Grupările 
neonaziste au stabilit Contacte, pe 
plan intern, cu Ku-Klux-Klan-ul, 
cea mai veche organizație teroristă 
rasistă din S.U.A., și iși arogă drep
tul de a-și subordona grupările si
milare din Europa occidentală, trans- 
mitind instrucțiuni și material de 
propagandă în R.F.G., Anglia, Belgia 
și in alte țări apusene.

Aceste activități criminale au fost 
privite de autorități ca „apariții izo
late11. ca preocupări ale unor „oa
meni excentrici11, care n-au șanse să 
prolifereze și să devină adevărate pe
ricole pentru societate. Anii au tre
cut, crimele s-au înmulțit și au luat 
proporții îngrijorătoare.

în ultimele luni, trei atentate de 
mari proporții, pe lingă numeroase 
alte atentate și acțiuni criminale de 
amploare mai mică, au alertat din 
nou opinia publică din țările occi
dentale asupra pericolului recrudes
cenței activității grupărilor de extre
mă dreaptă, neofasciste : 2 august — 
Bologna, principala gară a orașului 
a fost distrusă de bombe : 26 septem
brie .— Miinchen, o. bombă explodea
ză în timpul unei serbări populare ; 
3 octombrie — Paris, o bombă 
face explozie în fața unei sinagogi. 
Un șir de crime săvîrșite cu minuțio
zitate diabolică în țări și locuri dife
rite, soldate cu zeci de morți și sute 
de răniți. Printre cei uciși sau schilo
diți pe viață — numeroși copii și fe
mei. Primele cercetări nu lasă nici o 
ufnbră de îndoială asupra făptașilor : 
neonaziști inveterați, grupări de ex
tremă dreaptă au trecut de la atacuri 
individuale la teroare de masă.

în capitala Bavariei, Miinchen, mi
siunea anchetatorilor a fost oarecum 
ușurată de neindemînarea, probabilă, 
a celui care a plasat bomba — stu
dentul in geologie Gundolf Kbhler, în 
virstă de 21 ani, descoperit printre 
cei uciși în timpul exploziei. G. K. se 
afla in strinse relații cu organizația 
neofascistă „Wehrsportgruppe Hoff
mann11, interzisă in luna ianuarie, 
cind activitatea ei și depozitele de

că atentatul 
nu a fost

cuvine 
la 
caz

relevat 
octombrie 

izolat. Doar cu. cîtva timp 
la 26 septembrie, încă 

de ivirea zorilor, focuri 
trase dintr-o camionetă,

3

muniții acumulate depășiseră orioe li
mită a tolerantei. Descinderea ope
rată imediat după atentatul de la 
Miinchen la domiciliul unora dintre 
membrii grupării a dus la descope
rirea unei mari cantități de explo
zibili, grenade, mine.

La Paris, atentatorii, care au reven
dicat; paternitatea crimei, s-au pre
zentat, telefonic, agenției France 
Presse : grupul de extremă dreaptă 
„Fasciile naționale europene" (F.N.E.), 
Se 
de 
un 
înainte, 
înainte 
de armă, 
care a parcurs in viteză artere prin
cipale ale capitalei franceze, au avut 
ca obiective : consistoriul jsraelit din 
Paris, o creșă, o școală. Memorialul 
închinat victimelor nazismului. „O 
noapte a lungilor rafale" — avea să 
scrie revista „l’Express", parafrazînd 
expresia „noaptea cuțitelor lungi", 
sub care a rămas cunoscută o’ noapte 
a crimei, unul din episoadele de 
groază din ascensiunea hitlerismului.

întreaga această activitate teroristo- 
fascistă trezește îngrijorare și legi
timă indignare în rîndurile opiniei 
publice. „Reinvierea fascismului și 
rasismului ar putea deveni un pe
ricol serios dacă va fi privită cu in
diferență și îngăduință" — scria re
cent ziarul englez „Guardian", de 
orientare liberală, consemnind con
cluziile unui raport elaborat 
Comitetul politic al " 
Europei (occidentale). 
raportului — notează 
— survine intr-un moment de in-

de 
Consiliului 

„Publicarea 
«Guardian»

grijorare crescindă în țările vest- 
europene față de recrudescența te
rorismului de inspirație fascistă. O 
serie de organizații antifasciste au 
detectat in, ultimul timp legături tot 
mai strinse intre diferite grupări 
fasciste din Europa occidentală".

Presa occidentală citează numeroase 
exemple atit despre activizarea neo
naziștilor în unele țări vest-europene, 
cit și despre organizarea lor la scară 
internațională, în așa-numita „Inter
națională neagră". Imbrăcați cu pan
taloni negri, cămașă bleu, cravată 
neagră, arborînd insigne inspirate de 
la naziști și de la falanga franchistă, 
ei se afișează fără jenă ca fasciști și 
rasiști" — scrie revista ,.Jeune Afri- 
que“, editată-la Paris. „în ansamblu 
— notează revista — neonaziștii' no-

PARiS. Secvență de la marile demonstrații împotriva atentatelor neonaziste

torii in Franța iși publică presa, ata- 
cind deschis tot ceea ce nu aparține 
rasei albe, și aceasta la 35 de ani 
de la terminarea celui de-al doilea 
război mondial. O publicație a altui 
grup fascist, intitulată „Jeune Na
tion", se întrece in a propaga antise
mitismul cel mai josnic și rasismul 
antiarab".

Evident, instigarea la ură față de 
alte rase și popoare și chiar atacarea 
cetățenilor străini, cum s-a intimplat 
recent la Hamburg (R.F.G.), consti
tuie numai o parte a activității gru
părilor neonaziste, care încearcă de 
fapt să camufleze atacurile lor împo
triva forțelor de stînga. Căpetenia or
ganizației „Wehrsportgruppe", Karl- 
Heinz Hoffmann, întrebat de un zia
rist dacă ar fi dispus să-și angajeze 
„trupele" împotriva muncitorilor gre
viști, a răspuns cu cinism : „Da, 
intr-o situație de criză noi am fi oame
nii cei mai indicați... Noi ne instruim 
pentru ziua X, in care polițiștii, n-ar 
mai răzbi singuri cu cei de stingă".

într-adevăr, nimeni nu poate Ig
nora primejdiile mari, întreaga gra
vitate pe care recrudescența fascis
mului o comportă pentru omenire. 
Forțele democratice, progresiste, oa
menii politici lucizi avertizează de 
ani de zile asupra riscurilor pe care 
le comportă pentru cauza libertății 
și democrației, pentru pacea lumii 
reapariția și reactivizarea forțelor în
tunecate ale fascismului și neonazis- 
niului. Din păcate, acest avertisment 
înțelept nu a găsit audienta scontată, 
atitudine care nu putea să ducă de- 

cit la încurajarea și proliferarea or
ganizațiilor extremiste de dreapta, 
profasciste și neonaziste.

Unele tendințe de subestimare a 
pericolului pe care-1 reprezintă reac
tivizarea organizațiilor neonaziste ig
noră, in mod grav, experiența tra
gică a istoriei, ceea ce nu poate să 
aibă decît consecințe extrem de pri
mejdioase. Sint fqrmulate nu de pu
ține ori, în pofida, protestelor forțe
lor democratice, a maselor largi, a- 
precieri superficiale, menite , să di
minueze proporțiile îngrijorătoare ale 
fenomenului, aprecieri potrivit căro
ra neofasciștii nu ar reprezenta un 
„pericol real", că ar fi vorba de ca
zuri izolate, că majoritatea grupă
rilor ar „lucra" în cadrul „legalității 
republicane", că nu se bucură de un 
suport în rîndul păturilor largi ale 
populației, astfel încit nu ar avea po
sibilitatea să constituie o amenințare 
pentru societate. Aceste replici „liniș
titoare" se aseamănă, din păcate, 
prea mult, cu acele asigurări date în 
perioada de dinainte de război în 
legătură cu anumiți extremiști de 
dreapta, care au devenit apoi ideo
logii hitlerismului și comandanții la
gărelor de exterminare în masă. O 
asemenea ignorare a activității orga
nizațiilor neofasciste de azi înseamnă 
un grav pericol pentru libertatea șl 
liniștea omului, pentru viitorul paș
nic al popoarelor.

Este o realitate faptul că îm
prejurările actuale de criză economi

că, inflația, șomajul care bintuie In 
țările occidentale au contribuit la 
crearea unei atmosfere sociale in 
multe privințe asemănătoare aceleia 
din perioada care a precedat venirea 
la putere a lui Hitler și care, după 
cum se știe, a debutat tot ..prin aten
tate individuale, prin incendieri șt 
devastări de clădiri, acțiuni tratate 
și ele cu îngăduință la vremea lor. 
Or, se știe bine unde s-a ajuns : la 
încălcarea celor mai elementare 
drepturi și libertăți; la înrobirea unor 
popoare și amenințarea lor cu exter
minarea, la lagărele morții și cele
lalte crime împotriva umanității, la 
cel de-al doilea război mondial cu 
cele 50 de milioane de victime ome
nești și cu tot cortegiul imens de su
ferințe și pierderi materiale. Acesta 
este fascismul și de aceea toți cei 
care i-au cunoscut ororile, toate po
poarele au datoria supremă de a nu 
precupeți nici un efort pentru a-i 
bara calea.

în protestele exprimate de opinia 
publică, de forțele democratice, de 
partidele politice de diferite orientări 
— catolici, liberali, conservatori, so
cialiști, comuniști — revine ca un 
laitmotiv ideea că a apăra omul, 
libertățile acestuia înseamnă a-i oferi 
garanții sigure împotriva terorii și 
violenței grupărilor neonaziste, a-1 
feri de spaima și nesiguranța zilei de 
mîine, de climatul apăsător generat 
de atentatele 1 repetate ale noilor 
adepți ai fascismului.

Petre STANCESCU

ROMA 23 (Agerpres). -«•. Noul gu
vern italian cvadripartit (den.iocrat- 
creștin, socialist, socialist-democratic 
și republican), prezidat de ^rrtâldo 
Forlani, și-a prezentat mierci’,7 pro
gramul in Camera Deputaților.

După cum se anunță la Tvowia, 
obiectivele prioritare ale guvernului 
se referă la apărarea monedei na
ționale, combaterea șomajului și a 
inflației, avind în vedere serioasele 
dificultăți economice cu cara este 
confruntată Italia.

Conform unei proceduri nou adop
tate, expunerea premierului va fi 
ulterior supusă unbr dezbateri In 
Senat, cele două camere ale parla
mentului urmînd să procedeze apoi 
la votul de învestitură. Avind in 
vedere larga majoritate pe care o 
deține guvernul lui Arnaldo Forlani 
în parlament —, atît în Camera De- 
putaților. cit si in Senat — se esti
mează bă noul cabinet va primi uri 
vot pozitiv. subliniază agenția 
A.N.S.A.

Formarea guvernului 
belgian

BRUXELLES 22 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a constituit, în noaptea de 
marți spre miercuri, un nou guvern, 
alcătuit din 32 de membri — repre
zentanți ai partidelor socialiste și 
social-creștine-francofone și flamande.

Formarea noului cabinet survine, la. 
patru zile după ce Martens a ajuns, 
la un acord cu liderii partidelor de 
coaliție asupra unui program eco
nomic, financiar și social prin care 
guvernul intenționează să combată, 
deficitul cronic al bugetului de stat, 
precum și șomajul, care se menține 
la cote ridicate — 10 la sută din tota
lul forței de muncă.

Noul guvern, care a depus miercuri 
după-amiază jurămintul in fata rege
lui Baudouin, este cel de-al patrulea 
format de Wilfried Martens.

Principalele portofolii ministeriale 
au fost repartizate după cum ur
mează : vicepremier și ministru al 
transporturilor — Guy Spitaels ; 
vicepremier și ministru pentru pro
blemele economice — Willy Claes : 
vicepremier și ministrul planificării 
— Jose Desmarets ; ministrul aface
rilor externe — Charles-Ferdinand 
Nothomb ; ministrul agriculturii — 
Albert Lavens ; ministru] de lnterno 
și al bugetului — Guy Mathot ; mi
nistrul de finanțe — Mark Evskens, 
și ministrul comerțului exterior —• 
Roberi Urbain.

Noul guvern va dispune de 140 din 
cele 212 mandate ale Camerei Repre
zentanților și de 125 de locuri din 
cele 181 ale Senatului.
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