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în ambianța de caldă prietenie și stimă reciprocă, caracteristică
raporturilor de strînsă conlucrare româno-iugoslave, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, IN R. S. F. IUGOSLA VIA
Dialogul la nivel înalt

pune în evidență
hotărîrea celor două țări,

partide și popoare
de a fructifica

și mai intens largile
posibilități existente
în vederea ridicam

pe noi trepte a rodnicei
colaborări pe plan
bilateral și în arena

internațională

Caldă primire muncitorească la 
Combinatul agricol „Beograd"

Joi după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
tu fost oaspeții Combinatului agricol 
„ Beograd". unul din cele mai im
portante din Iugoslavia.

Vizita a început la una din fermele 
zootehnice ale marelui combinat si
tuat în vecinătatea capitalei. în nu
mele colectivului de conducere, di
rectorul combinatului. Petar Zecevici, 
urează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Și tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros bun venit, exprimind satis
facția deosebită de a putea prezenta 
unele aspecte privind organizarea 
producției și a muncii, eficienta eco
nomică a activității acestei moderne 
unități.

Au fost prezent! tovarășii Dobri- 
voie Vidicl, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia, Tihomir 
Vlașkatici. președintele CC. al Uniu
nii Comuniștilor din Serbia, Jivorad 
Kovacevici. președintele Adunării o- 
rașului Belgrad.

Distinșii oaspeți au fost Invitați să 
fa cunoștință de gradul de industria
lizare a operațiunilor în sectorul de 
prelucrare a laptelui.

La clubul combinatului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați de un 
grup de oameni ai muncii care le-au 
făcut o primire

, țită. Tineri în 
populare locale 
buchete de flori.

A fost vizitată 
produse realizate in unitățile combi
natului — porumb hibrid, preparate 
din carne și lapte, fructe.

Pe scena sălii de festivități, for
mația de artiști amatori a combina
tului a prezentat, in cinstea oaspe
ților aflați in lojă, un program de 
dansuri populare din Serbia.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost 
prezentat un film documentar reali
zat cu prilejul împlinirii a trei de
cenii de la crearea Combinatului

deosebit de insufle- 
pitorești costume 

au oferit frumoase

apoi o expoziție cu

agricol „Beograd". într-o succesiune 
de imagini inspirat alese, sint înfă
țișate sugestiv diversitatea activită
ților desfășurate în combinat, gra
dul înaintat de industrializare, nive
lul înalt de mecanizare a operațiuni
lor in toate compartimentele de 
muncă.

în cadrul combinatului sînt asocia
te 35 de unități economice cuprin- 
zînd secții cu un total de 23 500 de 
lucrători. Corespunzător nivelului de 
tehnicitate atins în combinat, 83 la 
sută din personal are calificare me
die sau superioară, aici lucrînd 1 700 
ingineri și tehnicieni, 55 doctori in 
știință și doctoranzi. Pe lingă com
binat funcționează un institut de 
cercetări științifice cu 12 subunități 
de specialitate și 1 000 lucrătoti de 
diferite profesii, precum și un sec
tor de engineering.

Suprafața agricolă a combinatului, 
peste 100 000 de hectare, este repre
zentată, în cea mai mare parte, de 
teren arabil,, grădini, livezi, pă
șuni și păduri. în producția vegeta
lă predomină cerealele. Combinatul 
are in dotare 1 500 tractoare, 450 
combine și peste 4 000 alte mașini 
agricole.

Activitățile Industriale se desfă
șoară in circa 30 de fabrici, între care 
fabrica de lapte, cea de preparate 
din carne, fabrica de ulei, o secție 
de vinificație, fabrici de zahăr, de 
prelucrare a legumelor și fructelor, 
de dulciuri etc. în sectorul zootehnic, 
combinatul dispune de un efectiv de 
50 000 de cornute. peste 50 000 de 
porci pentru îngrășat și reproducere.

Filmul reușește să fie tabloul con
cludent al gamei de activități foarte 
largi a combinatului — de la culturi 
de cereale la fabricarea piinii și a 
produselor zaharoase, de la sere de 
flori la rezervația de vînătoare. de 
la întinsele livezi de pomi la labo
ratoarele de cercetare științifică.
(Continuare in pag. a Il-a)

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Lazar Moisov
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Joi, 23 octombrie, au avut loc con
vorbiri între tovarășul 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, și 
Lazar Moisov, președintele 
lui Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al P.C.R., Nicolae Mihai, am
basadorul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii : Stane Dolanț și Aleksan
dar Grlicikov, membri ai Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., Vlado Ianjici, se
cretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., precum șl Trifun Nikolici, 
ambasadorul ' .... _
rești.

în timpul convorbirii, tovarășul 
Lazar Moisov
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalte persoane care-1 
însoțesc pe secretarul general al 
partidului in această vizită, precum 
și Comitetului Central al P.C.R., tu
turor comuniștilor din țara noastră 
un călduros salut tovărășesc din 
partea Prezidiului C.C. al U.C.I., a 
comuniștilor din Iugoslavia, subli
niind importanta deosebită a vizitei 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o întreprinde 
împreună cu
Ceaușescu. El a exprimat convin
gerea că aceasta va întări prietenia 
tradițională și colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. Totodată, el a relevat hotărirea 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
de a întări neîncetat legăturile de

Nicolae 
al Parti- 
tovarășul 
Prezidiu-

Iugoslaviei la Bucu-

a adresat tovarășului

in R.S.F. Iugoslavia, 
tovarășa Elena

Dejun în onoarea
tovarășului Nicolae Ceausescu

■I

si a tovarășei Elena Ceausescu 1
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a participat, 
joi, la un dejun oferit in onoarea lor 
de tovarășul Lazar Moisov, președin
tele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor 
goslavia.

La dejun au luat parte 
Ilie Verdeț, Stefan Andrei, 
soane oficiale române.

Au participat tovarășii Dușan 
Dragosavaț, Vidoie Jarkovici, Stane 
Dolanț, A. Grlicikov, V. Ianjici și 
alte persoane oficiale iugoslave.

tn cadrul, dejunului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prietenie.

din Iu-
tovarășii 
alte per-

s
a continuat schimbul de păreri 
probleme privind dezvoltarea 
laborării multilaterale româno-iu
goslave atit pe plan bilateral, cit și 
in sfera vieții internaționale, în 
folosul și spre binele popoarelor 
celor două țări, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și progresului in 
lume.

Tovarășii Lazar Moisov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Tovarășul Lazar Moisov a toastat 
pentru prietenia, solidaritatea și co
laborarea dintre U.C.I. și P.C.R.. pen
tru construirea cu succes a socialis
mului în România, în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a mem
brilor Comitetului Politic Executiv gi

In 
co-

ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimind încă o dată 
satisfacția pentru această vizită și 
pentru convorbirile avute la C.C. 
al U.C.I., a toastat pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, pentru noi succe
se in construcția socialistă în 
Iugoslavia, in sănătatea tovarășului 
Lazar Moisov, a membrilor Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.. a Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor, a co
muniștilor și a tuturor oamenilor 
muncii din Iugoslavia vecină și prie
tenă.

strînsă prietenie, solidaritate între 
U.C.I. și P.C.R., ale căror baze trai
nice au fost puse în cadrul deselor 
Intîlniri și convorbiri dintre tovară
șul Nicolae ,Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru saluturile ce i-au 
fost transmise,' adresind, la rindul 
său, tovarășului Lazar Moisov, celor
lalți tovarăși prezenți la convorbiri, 
precum și Prezidiului C.C. al U.C.I., 
comuniștilor din Iugoslavia un cordial 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări. Secretarul general al partidu
lui nostru a subliniat și cu acest 
prilej hotărîi-ea Partidului Comunist 
Român de a face in continuare totul 
pentru ca prietenia tradițională 
româno-iugoslavâ, legăturile dintre 
partidele și popoarele noastre să se

dezvolte și să se întărească și mai 
mult, in spiritul intilnirilor, convorbi
rilor și înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, in spiritul Declarației co
mune semnate în 1979, la București, 
cu prilejul ultimei vizite a. tovarășu
lui Tito in România, care au confir
mat vitalitatea și perspectiva acestor 
relații.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de păreri cu privire 
la activitatea și preocupările Parti
dului Comunist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, la mersul 
construcției socialiste in cele două 
țări, la întărirea și ridicarea pe un 
plan superior a colaborării și conlu
crării dintre P.C.R. și U.C.I., precum 
și in legătură cu probleme actuale

mamiTie prime - 
mereu mai costisitoare, 

dar absolut necesare 
progresului țării

Să acționăm hotărît, în toate domeniile, 
în cercetare, în producție, pentru buna 

lor gospodărire, pentru valorificarea
lor superioară!

Deunăzi, un ziarist occidental, 
aflat in vizită la redacție, privea cu 
real interes și cerea o seamă de 
lămuriri in legătură cu nivelurile 
propuse a fi atinse în 1981 la 
citeva produse : oțel, motoare 
electrice, strunguri automate, trac
toare, locomotive, calculatoare, 
cauciuc sintetic, îngrășăminte chi
mice, țesături. Ne-a mărturisit că 
pentru el reprezintă o adevărată. 
senzație faptul că, in plină < 
mondială a materiilor prime 
energiei, noi ne propunem — 
reușim — performanța unor rit
muri susținute de dezvoltare. Și 
mai mare i-a fost uimirea cind 
i-am explicat că, in cea mai mare 
măsură, baza materială a unor 
ramuri ale economiei noastre de
pinde de import, care solicită im
portante fonduri valutare. Altfel 
zis, ca să ne asigurăm baza de 
materii prime și materiale necesare 
înfăptuirii programelor noastre 
economice, de care depinde, în 
ultimă instanță, însăși înfăptuirea 
programelor bunăstării noastre, 
trebuie să chibzuim permanent, cu 
responsabilitate, ce anume produ
cem, pentru ce producem și cu ce 
producem. Trebu
ie să știm exact 
cit „ne permite 
punga" să ne în
tindem, de ce 
resurse valutare 
dispunem pentru 
a importa de pe 
piața mondială 
materiile prime și 
materialele strict 
necesare și apoi 
să căutăm să în
nobilăm, să trans
formăm resursele 
materiale proprii 
și cele procurate 
din import în produse de înaltă ca
litate, tehnicitate și eficiență.

Aproape că ne-am obișnuit în 
ultimul timp să nu mai așteptăm 
vești îmbucurătoare de pe piața 
mondială a materiilor prime, înce- 
pind cu petrolul — ale cărui pre
țuri au întrecut, așa cum arătam și 
în comentariul de ieri, și cele mai 
sumbre prevederi, ajungind azi la 
peste 200 de dolari/tonă — și ter- 
minind cu cuprul, cositorul și alte 
materii prime și materiale. Să 
aiuncăm o scurtă privire asupra 
veștilor de dată mai recentă trans
mise de agențiile internaționale. 
De mai multi ani, criza cuprului 
afectează piața mondială. Numai in 
1979 consumul mondial de cupru 
a depășit cu 300 000 tone nivelul 
producției. Acest devans al cererii 
a secătuit o serie de rezerve și a 
deschis drum liber creșterii pre
turilor. Un alt metal — cositorul — 
tot mai solicitat în industria elec
tronică, pare să-și epuizeze rezer
vele mondiale în jurul anului 2020. 
La ora actuală, cositorul a ajuns 
să fie considerat un metal semi- 
prețios, fiind de peste opt ori și 
jumătate mai scump decit cuprul, 
în sfirșit, nici aluminiul nu pare 
să se lase mai prejos : în ultimii 
ani, rata de creștere anuală a pre
țului a fost de 8-10 la sută, in pre
zent prețul unei tone din metalul 
alb ajungind la aproape 1 700 de 
dolari. Și chiar dacă preturile s-ar 
părea să nu dea deocamdată bătaie 
de cap unor țări dezvoltate, totuși, 
cind este vorba de aprovizionarea 
cu materii prime din import, sem
nele de incertitudine generează în
grijorare. Un raport elaborat de pa
tronatul vest-german cifrează la 20 
de milioane numărul posibil al șo
merilor în siderurgie, industriile de 
automobile, aeronautică și navală, 
în cazul că ar înceta brusc aprovi
zionarea R.F.G. cu cele cinci ma
teriale de bază : cositor, molibden, 
vanadiu, mangan și azbest.

criză
Și
Și

A asigura azi, 
baza de materii 
înseamnă un act 
dere in angajarea 
porului, a fondurilor 
țării. Tocmai pentru a 
cit mai bine dimensiunile 
ale acestui efort economic și, 
ales, pentru a ști să prețuim și mai 
mult fiecare gram de materie 
primă, la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat lista unor importante 
materii prime pe care le importăm. 
Importăm mult și importăm mult 
pe valută liberă, sublinia secretarul 
general al partidului.

în bună măsură, 
prime din import 
de mare răspun- 

banilor po- 
valutare ale 

înțelege 
reale 

mai

Țiței importăm anul acesta 15 
milioane de tone, iar in anul 
1981 - circa 12,5 milioane 
tone ; cocs - 2,8 milioane 
tone; bumbac - 100 000
tone ; minereu de fier — 16 
lioane de tone ; fosforită
932 000 de tone ; cupru — 46 000 
de tone ș.a.

de 
de 
de 

mi-

CERINȚE VITALE
ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMIEI NOASTRE
ÎN 1981 01)

Sînt miliarde și miliarde de do
lari pe care trebuie să-i plătim in 

fiecare an pentru 
a asigura piinea 
industriei noastre, 
materiile prime și 
materialele abso
lut indispensabile 
desfășurării nor
male a activității 
productive, reali
zării programelor 
de dezvoltare eco
nomică și socială 
stabilite de partid. 
Este limpede pen
tru oricine că, de 
pildă, fără metal 
și cocs nu putem 

dezvolta siderurgia, nu putem pro
duce oțel și laminate și nu putem 
asigura baza materială pentru dez
voltarea industriei constructoare de 
mașini, după cum fără bumbacul 
adus din import sute de colective 
din industria textilă și-ar înceta 
activitatea. Iată de ce, pentru o 
țară ca România, care nu are re
surse suficiente de materii prime și 
materiale, importul acestora este și 
rămine o necesitate vitală.

Este un efort mare pe care îl fa
cem cu toții și îl simțim cu toții, 
dar îl facem avind conștiința, con
vingerea că este obiectiv, imperios 
necesar pentru dezvoltarea și con
solidarea industriei, a întregii eco
nomii și pe această bază creșterea 
în continuare a nivelului de trai.

Evident, odată cu dimensionarea 
cit mai rațională, la strictul ne
cesar, a importului trebuie inten
sificate eforturile pentru dezvolta
rea bazei proprii de materii prime 
și materiale — aceasta constituind 
o sarcină și o necesitate fundamen
tală a dezvoltării economiei națio
nale. Chiar dacă au un conținut 
mai sărac, chiar dacă condițiile de 
exploatare sint mai dificile, trebuie 
făcut totul pentru a exploata la 
maximum resursele interne de ma
terii prime și materiale, pentru că, 
fără îndoială, ele ne permit să rea
lizăm obiectivele propuse în condi
ții mai economice și la prețuri mal 
avantajoase decit importindu-le. In 
această optică trebuie privite și 
abordate o seamă dintre prevede
rile exprese ale legii planului pe 
anul 1981 : intensificarea lucrărilor 
de prospecțiuni și explorări in do
meniul geologiei, în vederea des
coperirii de noi rezerve industriale 
de substanțe minerale utile, îndeo
sebi hidrocarburi și minereuri fe
roase și neferoase ; sporirea facto
rului final de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte ; introducerea 
mai accentuată în circuitul econo-

(Continuare in pag. a Il-a)
(Continuare in pag. a IlI-a)

Viorel SALA.GEAN

înaintea dineului oferit in onoarea oaspeților de președintele Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
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LA MUZEUL NAȚIONAL AL R. S. F. IUGOSLAVIA

Străbătînd străzile centrale ale Belgradului, 
distinșii oaspeți au fost salutați 

cu însuflețite manifestări de simpatie și respect

Caldă primire muncitorească 
la Combinatul agricol „Beograd"

Cea de-a doua zl a vizitei oficiale 
de prietenie pe care secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează in 
R.S.F. Iugoslavia a programat im
portante momente menite să permită 
mai buna cunoaștere reciprocă. să 
evidențieze noi posibilități de extin
dere și aprofundare a relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre Româ
nia și Iugoslavia, să confere valențe 
superioare prieteniei tradiționale 
româno-iugoslave. Contactele politi
ce incluse pe agenda acestei zile, 
convorbirile desfășurate intr-o am
bianță tovărășească, de caldă înțele
gere, în deplină consonanță cu spiri
tul ce caracterizează relațiile dintre 
partidele și popoarele noastre, au 
evidențiat cu pregnanță dorința co
mună a României și Iugoslaviei de 
a intensifica rodnica lor conlucrare 
atît în plan bilateral, în interesul 
ambelor părți, cit și pe arena inter
națională — convinse că astfel 
slujesc cauza păcii și înțelegerii in 
Europa și în întreaga lume.

Cea de-a doua zi a vizitei Începe 
într-o atmosferă Însuflețită. De-a 
lungul străzilor care duc de la reșe
dința oficială, rezervată înalților 
oaspeți pe durata vizitei în Iugo
slavia, spre centrul orașului Belgrad, 
încă de la prima oră a dimineții 
mii de belgrădeni așteptau trecerea 
coloanei oficiale. Pe una din clădiri 
era arborată lozinca „Iugoslavia și 
România — luptătoare active pentru 
pace, colaborare internațională, pe 
baza egalității și socialismului".

Automobilul prezidențial, purtînd 
drapelele României șl Iugoslaviei, se 
îndreaptă spre Muzeul național. So

sirea înalților soli ai poporului 
român este salutată cu îndelungi 
aplauze și ovații. O caldă manifes
tare făcută de populația capitalei 
iugoslave conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Domnește o ambianță de 
sărbătoare la cota înaltă a eveni
mentului care marchează relațiile de 
bună vecinătate, de sinceră și înde
lungată colaborare între poporul 
român și popoarele iugoslave, dintre 
țările noastre, legate printr-o sta
tornică prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu fel 
tovarășa Elena Ceaușescu sosesc la 
Muzeul național însoțiți de Jivorad 
Kovacevici, președintele Adunării 
orașului Belgrad.

Sînt de față tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale române.

Intîmpinind pe distinșii oaspeți 
români, directorul Muzeului națio
nal, Ievta levtovici, le mulțumește 
pentru cinstea deosebită făcută prin 
această vizită. Se informează că 
Muzeul național al R.S.F. Iugoslavia, 
fondat în 1844, cuprinde mai multe 
secțiuni incluzînd descoperiri arheo
logice din diferite perioade istorice, 
apoi secțiunile de artă sîrbă medie
vală. El posedă opere de valoare 
inestimabilă, recunoscute pe plan 
mondial, între care un portret 
în bronz al lui Constantin cel Mare, 
o camee de la Kusadko, argintărie 
antică. în muzeu se află, printre 
altele, capodopere ale Iul Tintoretto, 
Rubens, Renoir, Monet, Van Gogh, 
Picasso. Aici sînt expuse o mare 
parte din lucrările binecunoscutului 
sculptor iugoslav de renume mondial 
Ivan Mestrovici. Inventarul muzeu
lui însumează peste 300 000 de ta

blouri, sculpturi și alte obiecte de 
artă.

Inalții oaspeți sînt rugați să ia 
cunoștință de o parte dintre expo
natele muzeului. Se vizitează mal 
întîi încăperile în care se află ex
poziția „Arta medievală în Serbia în 
sec. XII—XVII", organizată cu oca
zia sesiunii Conferinței generale a 
UNESCO, ce își desfășoară lucră
rile la Belgrad. Ea prezintă nu
meroase obiecte de artă din di
ferite muzee ale țării, unele din
tre ele aflate pentru prima oară 
la dispoziția publicului. în continua
re, se vizitează încăperile în care 
este găzduit tezaurul artistic, al 
minăstirii Piva, din Muntenegru.

în galeria de artă consacrată crea
țiilor secolului nostru, inalții oas
peți au prilejul să admire lucrări 
aparținînd unor renumit! pictori 
iugoslavi contemporani, între care 
Nadejda Petrovici, Milan Milovano- 
vici, Kosta Milicevici, Iovan Bielici, 
Sava Sumanovici, Marko Celebono- 
vici, Milan Koniovici, Liubița Șahici.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a Muzeului național.

La ieșirea din clădirea muzeului, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt aștep
tați de un mare număr de locuitori 
ai Belgradului, prezent! în Piața 
Republicii. Ei salută cu deosebită 
însuflețire pe oaspeții dragi din 
România, flutură stegulețe în culo
rile drapelelor de stat ale României 
și Iugoslaviei, aplaudă tcu căldură, 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de bun venit pe 
pămîntul Iugoslaviei prietene.

Prin aceste manifestări spontane, 
de autentică emoție, cetățenii Bel
gradului își exprimă convingerea in 
trăinicia prieteniei româno-iugo
slave, în dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu căldură gesturilor pornite din 
inimă ce le sînt adresate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu străbat pe 
jos Piața Republicii, prin culoarul 
viu format de oameni de diferite 
vîrste, bărbați și femei, veniți să-i 
salute, să le adreseze cuvinte pline 
de afecțiune. Pe strada Kneaz 
Mihail, una dintre arterele comer
ciale renumite ale Belgradului, oas
peții se opresc în dreptul vitrinelor, 
privesc cu interes produsele expuse. 
Lucrătoarele de la Magazinul Uni
versal invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să intre, să cunoască 
mărfurile prezentate spre vînzare. 
La plecarea din magazin, mulțumind 
pentru vizită, gazdele spun că-i aș
teaptă cu deosebită plăcere și în 
viitor.

La această oră, Întreaga stradă, 
care grupează cele mai importante 
unități comerciale din capitală, este 
plină de oameni. Ei așteaptă trecerea 
înalților oaspeți români pentru a-și 
exprima simpatia, pentru a le face 
cunoscute sentimentele lor de stimă 
și prețuire.

Aureolată de strălucirea unei în
sorite zile de toamnă, scurta vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în cen
trul orașului Belgrad se încheie în 
aplauzele prelungite ale mulțimii.

(Urmare din pag. I)
Adresîndu-se tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, directorul combinatului 
a cerut permisiunea să-i salute în 
modul cel mai cordial cu ocazia 
vizitei pe care o fac în Iugoslavia, 
mulțumindu-le pentru cinstea ce li 
s-a făcut de a fi găsit timp să vizi
teze acest combinat.

Combinatul, a subliniat directorul, 
este profilat în raport cu condițiile 
sale naturale și cu cerințele capitalei, 
important centru de consum. în acest 
an. a spus el, combinatul a dat o 
producție de 100 milioane de litri 
lapte, peste 100 mii tone de griu, un 

Entuziaste manifestai! ale prieteniei față de poporul român

mare număr de porci îngrășat!, pre
cum și diferite alte produse.

Referindu-se la continua perfecțio
nare a procesului de producție, la 
rezultatele din ultima vreme pe linia 
mecanizării operațiunilor, Petar Ze- 
cevici a subliniat buna colaborare 
dintre lucrătorii combinatului și spe
cialiștii români, îndeosebi în creș
terea producției la culturile de sfeclă 
de zahăr, porumb și floarea-soarelui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
cuvinte de caldă apreciere la adresa 
colectivului combinatului, notind in 
Cartea de onoare : „Apreciem în mod 
deosebit activitatea muncitorilor, teh
nicienilor și specialiștilor combinatu
lui. realizările pe care le obțin în 
dezvoltarea și modernizarea produc

ției agricole, precum și în prelucrarea 
industrială a acesteia. Adresăm con
ducerii acestei puternice și moderne 
organizații agroindustriale și tuturor 
oamenilor muncii care lucrează în 
cadrul ei calde felicitări și urări de 
succes în activitatea viitoare. Le 
dorim o cît mai bună colaborare cu 
unități similare din România".

La plecarea din combinat, lucră
torii acestui mare complex agroin
dustrial au salutat cu deosebită 
afecțiune pe secretarul general al 
partidului nostru, președintele Re
publicii Socialiste România, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, aplaudind 
cu multă căldură pe distinșii oaspeți 
români.

Culesul ș-a încheiat 
campania continuă

DIN ACTIVITATEA UNUI COMITET COMUNAL DE PARTID
este situația la zl pe 
campaniei agricole de

— Care 
„frontul" 
toamnă?

Tovarășul Firu Cercel, secretarul 
Comitetului de partid din comuna 
Vînătoru. județul Mehedinți, are o 
mică ezitare înainte de a răspunde. 
După care, consultindu-se din pri
viri cu tovarășul Ștefan Dobre, orga
nizatorul de partid al consiliului unic 
agroindustrial, ne spune: „Să știți că 
am organizat campania agricolă de 
toamnă așa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, ca pe o cam
panie de front: cu un obiectiv stra
tegic precis, încheierea lucrărilor de 
recoltare a porumbului pînă la 30 
octombrie; cu asigurarea participării 
comuniștilor în prima linie a luptei 
pentru recoltă; cu mobilizarea tuturor 
forțelor de care dispune comuna".

Surprindem deci pe viu cîteva 
secvențe definitorii pentru modul in 
care a acționat comitetul comunal de 
partid, ca stat major al acestei bă
tălii, pentru termi
narea la timp a 
campaniei agrico
le de toamnă.

O strategie co
respunzătoare. Din 
documentele celor 
două comitete de 
partid (din cadrul 
C.A.P. Vînătoru 
și C.A.P. Braniște) 
și ale organiza
țiilor de bază din
economice intercooperatiste consta
tăm că a fost elaborată o strategie 
corespunzătoare cerințelor acestei 
rioade. între 8 și 15 septembrie, 
adunările generale ale celor 11 
ganizații de partid, cit și plenara 
mitetului de partid pe comună 
avut pe ordinea de zi unul și i 
lași subiect: 
ganizatorice

L—
cele două asociații

pe- 
atit 
or- 
co- 
au 

ace- 
„Măsuri politice și or- 

„________ pentru pregătirea in
bune condiții a campaniei de recol
tare". Asemenea subiecte, se poate 
spune, sînt obișnuite în viața orga
nizațiilor de partid de la sate în 
preajma campaniilor agricole. Așa 
este. Dar meritul comitetului comu
nal de partid este că a știut să le 
adapteze la cerințele acestui an. De 
pildă, pentru realizarea obiectivului 
stabilit, ca recoltarea porumbului să 
se încheie pînă la 30 octombrie, fie
care organizație de partid și-a pro
pus — iar propunerile s-au concre
tizat în hotăririle proprii adoptate 
în acest sens — să se încadreze in 
acest termen sau, în funcție de po
sibilități, să-l reducă. Măsurile po
litice și organizatorice privind buna 
desfășurare a campaniei, trecute 
prin filtrul de gîndire și acțiune 
al celor peste 500 de comuniști, cîți 
sînt in comună, au avut din capul 
locului aprobarea unanimă și au 
prins viață ca fiind propriile hotărîri.

A răspunde înseamnă a răspunde 
prin fapte. „în toate campaniile a- 
gricole, noi obișnuim să repartizăm 
forțele comitetului — ne spune secre
tarul — pe obiective și unități. Așa 
am procedat și acum, dar am mai 
făcut ceva în plus". într-adevăr, con
statăm că tovarășul Firu Cercel răs
punde de C.A.P. Vînătoru; Ștefan 
Dragomir, secretarul adjunct cu pro
bleme de propagandă, de C.A.P. Bra
niște; Marin Blăgniceanu, secretar 
adjunct cu probleme economice, de 
asociația intercooperatistă legumicolă; 
Gheorghe Oprea, vicepreședintele 
consiliului popular, de asociația in
tercooperatistă viticolă. Comitetul 
comunal de partid a stabilit ca toți 
membrii săi, chiar și cei care nu

la cot 
lucru 

munci 
secția

și nemembri de 
se înregimenta 

pe frontul
partid) 
și ei. 
campaniei.

de

sînt cooperatori, să lucreze în pe
rioada campaniei în cîmp, cot 
cu toți cooperatorii. Același 
s-a stabilit pentru cadrele cu 
de răspundere din comună — 
de mecanizare, cooperativa de con
sum, asociațiile intercooperatiste, or
ganizațiile de masă și obștești. Dar 
acestei măsuri i s-a mai adăugat 
una: apelul făcut de organizațiile 
de partid către cooperatorii pen
sionari (membri

a 
după puteri, 

Și iată cum forța de 
muncă a comunei, cifrată de obicei 
la 1 000 de brațe active, a crescut 
în această perioadă la 1 300, uneori 
numărul fiind și mai mare. Iar 
rezultatele se văd. Peste 80 la sută 
din cantitatea de porumb din cele 
două cooperative agricole de produc
ție (in total 1 800 hectare) a fost re
coltată pină la data de 14 octombrie. 
Și recoltarea porumbului a fost in- 

fWTID —
• centruf vitaf al

cheiată astfel cu multe zile înainte 
de data pe care și-au stabilit-o 
comuniștii inițial.

Dacă-i front, să fie și disciplină de 
front. „Așa ne-a cerut secretarul 
general al partidului și așa am pro
cedat, ne spune pe cimp secretarul 
comitetului comunal de partid. Am 
încercat să aflăm cum s-a acționat 
pentru a se crea o asemenea stare 
de disciplină. Răspunsul a fost: în 
primul rînd. prin mijloace educative. 
Da! în plină campanie, în pauza de 
prînz, brigada artistică de agitație 
s-a deplasat la ferma legumicolă a 
asociației intercooperatiste, i-a lăudat 
pe fruntași și, după caz, i-a „ars" pe 
aceia care uitau să vină la muncă. 
O dată a făcut acest lucru direct In 
cimp, altă dată, duminica, la căminul 
cultural. Dar atunci cînd mijloacele 
educative n-au avut influența aștep
tată, a intervenit exigența comu
nistă. Cele două colective stabilite de 
comitetul de partid și consiliul popu
lar pentru a executa controlul asupra 
recoltei au dovedit celor care au 
crezut că in campanie anumite ten
dințe de sustragere de la muncă și 
mai ales de sustragere din munca 
obștii nu se observă că s-au înșelat 
Colectivele amintite, avînd în frunte 
pe primari și pe vicepreședinții con
siliilor populare, au sancționat con
form legii pe toți cei care s-au 
sustras să participe la muncă sau au 
încercat să-și însușească produsele 
obștii. Ei și-au văzut numele afișa
te la gazeta de perete — iar gazeta 
de perete a comitetului comunal de 
partid este cu adevărat o cronică a- 
proape zilnică a vieții acestei comu
ne. Cînd s-au trezit cu sancțiuni, a- 
matorii de chiul și-au restrîns rîn- 
durile pînă la ultimul om.

Medicul este așteptat în comună 
și pe cîmp. „Dacă ne situăm în frun
te la recoltarea porumbului, zice se
cretarul comitetului de partid, acest 
lucru îl datorăm în cea mai mare 
parte și mecanizatorilor. Ei au asi
gurat un ritm zilnic de recoltare de 
35—40 hectare". Cu gîndul de a-i cu
noaște pe mecanizatori, ne-am dus la

îilucru numit Roșiori. 
Ion Crăciun, unul dintre

punctul de 
căutam pe 
cei mai buni mecanizatori. Dar nu 
l-am găsit. Cu o zi înainte a avut 
nevoie de o asistență medicală și a 
trebuit să meargă la Vînju' Mare la 
spital. La auzul acestei vești, l-am 
văzut pe secretarul comitetului de 
partid incruntindu-se. Ne-a spus și 
de ce. Comuna, care are o populație 
de peste 6 000 de locuitori, n-are me
dic de peste două luni, iar la inter
venția lui de primar și secretar al 
comitetului de partid, ca măcar pe 
timpul campaniei să fie detașat aici 
un medic, nu s-a dat pînă acum nici 
un curs.

Un dialog care ar trebui realizat. 
Unul dintre reprezentanții mecaniza
torilor, inginerul Nicu Victor, șeful 
sectorului reparații al S.M.A., apre
ciind comportarea în actuala campa
nie a combinelor îmbunătățite exe
cutate de uzina „Semănătoarea", pro
punea realizarea, la sfîrșitul lucră

rilor, a unui dia
log între proiec
tant, producător și 
beneficiar. „Noile 
combine sînt bune, 
apreciază specia
listul mehedin- 
țean, dar ar putea 
fi excelente dacă 
li s-ar face anu
mite corectări pe 
baza observațiilor 

campanie, care le-a
de ansamblu, la

Acum trei 
anunțat

ni- 
zile

din actuala 
testat".

O privire 
velul județului, 
județul Mehedinți a 
primul pe țară — încheierea recoltă
rii porumbului. Am folosit acest prilej 
pentru a-i solicita tovarășului Octa
vian Socoî, secretar al comitetului 
județean de partid, să comenteze 
acest fapt : „Pentru a încheia cît mai 
repede recoltarea porumbului am ac
ționat, așa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, ca în condiții 
de front : am mobilizat toate forțele. 
Știam că pe cea mai mare supra
față de teren avem o recoltă bună — 
dealtfel, în comparație cu ■ 1979 am 
obținut o producție medie pe ju
deț cu 1 000 kg la hectar mai 
mare — și nu voiam să pier
dem nimic din producție prin în- 
tîrzierea lucrărilor. Ca atare, am reu
șit ca întreaga suprafață cu porumb 
în C.A.P., de peste 41100 hectare, să 
fie lucrată în acord global. Alte 18 200 
hectare din C.A.P. și I.A.S. au fost 
recoltate mecanizat, ceea ce a permis 
ca producția să ajungă direct din 
cîmp în spațiile de depozitare. Știam 
că prin reducerea perioadei de recol
tare vom diminua și o parte din 
pierderile cauzate de faptul că o anu
mită suprafață cultivată cu porumb, 
mai precis aproape 6 000 de hectare, 
a fost calamitată. Un simplu calcul 
arată că prin scurtarea perioadei de 
recoltare pierderile de producție s-au 
redus, față de anul trecut, cu peste 
15 la sută. Știam, de asemenea, că 
grăbirea recoltării ne permite să ne 
ocupăm și mai temeinic de pregă
tirea producției anului viitor. Și o 
spunem cu îndreptățită satisfacție că 
organizațiile de partid au acționat, în 
această perioadă, ca adevărate state 
majore ale luptei pentru strîngerea la 
timp și fără pierderi a porumbului. 
Dovadă — campania de recoltare, 
care a durat sub 30 de zile, a fost 
mai scurtă cu o lună decît cea din 
anul trecut".

Constantin PRIESCU 
Virgiliu TATARU

„Carpatex" - Brașov 
recuperează milioane

Trei litere scrise cu majuscule — 
M.R.R. — fac „carieră". Descifra
te, ele înseamnă materiale refolosi- 
bile recuperate. La întreprinderea 
„Carpatex" din Brașov ne-a fost 
dezvăluit sensul lor major. Aici, ca 
și în celelalte întreprinderi de stofe, 
din procesul producției rezultă ma
teriale refolosibile — capete de fire, 
de țesătură, resturi de la carde. 
Pînă în acest an, asemenea materia
le erau valorificate inferior : ca 
umpluturi de saltele, de perne, la 
legatul viței de vie. Chiar și în 
aceste condiții, valorificarea, livra
rea și preluarea materialelor nu se 
puteau desfășura ritmic și o parte 
rămînea în stoc timp îndelungat.

După apariția Decretului Consi
liului de Stat cu privire la recupe
rarea și valorificarea resurselor ma
teriale refolosibile, problema valo
rificării acestor materiale a început 
să fie privită și aici prin altă pris
mă : aceea a eficienței economice. 
S-au căutat și studiat posibilități 
care să permită valorificarea lor su
perioară. La această acțiune a parti
cipat și personalul atelierului de 
creație, care a realizat cîteva tipuri 
de țesături speciale, printre altele 
o țesătură folosită drept suport 
pentru covoare. înainte, această 
țesătură era confecționată din ma
terii prime originale. Acum se exe
cută din materiale refolosibile (75 
la sută) și fibre de relon (25 la 
sută). Sub aspectul rezistenței, a- 
ceastă țesătură s-a dovedit superi
oară celei confecționate din fire ori
ginale. întreprinderea a expediat 
unităților de covoare aproape 
300 000 mp de asemenea țesătură.

O bună parte din materialele 
refolosibile sînt utilizate cu bune 
rezultate și în compoziția a 19 ar
ticole de îmbrăcăminte.

Efectul acestei acțiuni gospodă
rești trebuie apreciat atît prin 
faptul că pînă astăzi colectivul în
treprinderii „Carpatex" a valorifi
cat superior aproape 400 tone ma
teriale refolosibile, cu mult peste 
sarcinile stabilite de minister pen
tru această perioadă, cît și prin 
reintroducerea în circuitul econo
mic a acestor materiale, care au 
înlocuit o cantitate aproximativ 
egală de materii prime originale, 
iar economiile. realizate depășesc 
720 mii lei.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

bacău: o realizare 
tehnică de prestigiu

O prestigioasă realizare tehnică 
încununează activitatea desfășurată 
în acest ultim an al actualului cin
cinal de colectivul întreprinderii de 
mașini-unelte din Bacău : aici a 
fost fabricată cea mai mare mași
nă de frezat longitudinal cu portal 
cu automat programabil. Cunoscută 
sub denumirea de FLP-2 200, noul 
tip de mașină se utilizează la pre
lucrarea pieselor mari cu masa de 
10 metri lungime. Ea este opera 
proiectanților de la institutul de 
specialitate din cadrul Centralei de 
mașini-unelte și a muncitorilor bă
căuani conduși de inginerii Constan
tin Butnaru și Adrian Coban. Pri
ma mașină de acest fel a fost ex
pusă la T.I.B., iar a doua a fost 
livrată Combinatului de utilaj greu 
Iași. (Gh. Baltă).

MATERIILE PRIME
(Urmare din pag. I)
mic a zăcămintelor cu conținuturi 
sărace, cu metale rare și disperse, 
creșterea în continuare a număru
lui și gradului de recuperare a 
elementelor conținute în producția 
de minereuri ș.a. Fiecare lucrător 
— muncitor, inginer, cercetător — 
din sectoarele industriei extractive 
trebuie să înțeleagă limpede că 
nici un efort nu trebuie precupe
țit atunci cînd e vorba de găsirea 

» unor soluții operative pentru spo
rirea continuă a bazei proprii de 
materii prime și materiale.

După cum se vede, eforturile 
pentru procurarea din import a 
unor materii prime strict necesare 
și pentru dezvoltarea susținută a 
industriei extractive sînt deosebit 
de mari și costisitoare. Tocmai de 
aceea, esențial este ca toate mate
riile prime și materialele produse 
în țară sau aduse din import să 
capete strălucirea maximă în pro
duse de înaltă calitate și tehnici
tate, cit mai competitive. Pe scurt, 
să fie valorificate superior, cu efi
ciență mereu mai ridicată, în fie
care întreprindere, în fiecare ra
mură și județ. Aceasta este o înda
torire de mare răspundere, deopo
trivă profesională și patriotică, a 
tuturor oamenilor muncii din între
prinderile și ramurile industriei 
prelucrătoare, din institutele de 
cercetare științifică si dezvoltare 
tehnologică. Aceasta este în intere
sul dezvoltării noastre economico- 
sociale, pe această bază trebuie să 
realizăm o parte cît mai mare din 
producția industrială, din sporul de 
venit național.

Pe ansamblul Industriei, in 
anul 1981, față de 1980, circa 
35 la sută din producția-marfă 
va trebui să fie obținută prin
tr-o mai bună valorificare a ma
teriilor prime ți perfecționarea 
tehnologiilor.

Sînt procente pentru care meri
tă și trebuie să ne batem la fie

care Ioc de munqă, începînd cu 
laboratorul cercetătorului și plan
șeta proiectantului și pînă la sec
ția de fabricație unde oțelul, lem
nul, bumbacul, țițeiul ș.a. se me
tamorfozează în produse finite ne
cesare economiei. Sînt procente a 
căror înfăptuire trebuie să anime 
gindirea, inițiativa și capacitatea 
creatoare ale fiecăruia și ale tutu
ror, pentru a promova larg tehno
logiile de virf, pentru a înnoi și 
moderniza neîntrerupt producția — 
în 1981, ponderea produselor noi și 
modernizate in ramurile prelucră
toare ale industriei va ajunge la 12 
la sută — pentru a introduce în 
producție cu maximă operativitate 
rezultatele cercetării. Un economist 
a avut curiozitatea și a calculat e- 
fectul pe care l-ar avea menținerea 
— prin absurd — în anul 1985 a 
gradului de valorificare a materii
lor prime existente în 1980:

Pentru a realiza producția netă 
prevăzută pentru ultimul an al 
cincinalului ar fi necesar să se 
asigure un plus de resurse ma
teriale in valoare de cel puțin 
65-70 de miliarde Iei I

Fără îndoială, un asemenea efort 
Uriaș ar afecta serios resursele ma
teriale și financiare ale țării, ar 
face imposibilă dezvoltarea unor 
sectoare in ritmurile prevăzute, ar 
impieta asupra evoluției în ansam
blu a economiei. Firește însă că 
într-o economie deprinsă cu dina
mismul dezvoltării și cu exigențele 
eficienței, gradul de valorificare a 
materiilor prime și materialelor nu 
poate rămine niciodată la același ni
vel, ca un dat definitiv, știința, pa
siunea creatoare, spiritul gospodă
resc avînd mereu ceva de spus pen
tru a ridica tot mai sus cota valo
rificării resurselor materiale.

Prin plan și prin balanțele mate
riale, fiecare întreprindere iși are a- 
sigurată baza mterială necesară bu

nei desfășurări a producției, avînd 
drept criteriu fundamental nivelul 
producției și normele de consum 
stabilite pe fiecare produs. Impor
tant este deci ca fiecare unitate, 
dar absolut fiecare unitate, să se în
cadreze riguros în normele de con
sum stabilite pentru a nu deregla 
mecanismul distribuirii judicioase 
a materiilor prime și materialelor, 
al aprovizionării tehnico-materiale. 
Ne aflăm într-o etapă de dezvol
tare în care reducerea consumuri
lor materiale capătă o importanță 
vitală pentru economia noastră. Nu
mai reducînd substanțial consumu
rile de materii prime și materiale 
vom putea asigura creșterea efi
cienței economice, numai așa vom 
putea face ca produsele românești 
să fie competitive atît din punct de 
vedere tehnic, cît și economic. Pro
blema reducerii consumurilor mate
riale, in general a costurilor de pro
ducție nu este o problemă abstrac
tă — sublinia secretarul general al 
partidului — ci o problemă practi
că a dezvoltării noastre economice, 
a creșterii bunăstării întregului po
por.

Volumul economiilor din redu
cerea costurilor de producție se 
estimează a fi in 1981, față de 
1980, de 14,6 miliarde lei.

Iar resursele de economisire se 
găsesc practic in fiecare unitate. Să 
privim mai atent și mai exigent 
cîteva din produsele noastre în com
parație cu produsele similare ale 
unor firme prestigioase din lume 
și să vedem : cît metal consumăm 
noi pentru o unitate de măsură 
convențională (C.P., tonă capacita
te ș.a.) și cît consumă ei ? Cîți me
tri pătrați de hirtie obținem noi din 
tona de celuloză și cîți ei ? Cît cocs 
consumăm noi pe tona de fontă și 
cît ei ? Și așa mai departe vom 
constata că nu în toate cazurile ne 
satisfac aceste comparații. Am do
vedit, nu o dată, că putem aspira 
la performanța mondială și prin 
munca și priceperea noastră o pu
tem dobîndi. Și de această dată, 
partidul apreciază că putem și tre
buie să diminuăm mai mult, mal 
substanțial consumurile materiale, 
chiar dincolo de limita performan
ței mondiale. Putem pentru că a- 
vem un impresionant detașament de 
cercetători și proiectanți, care și-au 
dovedit și își dovedesc înalta lor 
competență și spiritul lor inventiv ; 
putem pentru că dispunem de o pu
ternică bază tehnică și materială, 
atît în institutele de cercetare și in
ginerie tehnologică, cit și în între
prinderi ; putem pentru că în nu
meroase întreprinderi s-a dezvoltat 
o puternică mișcare de masă îm
potriva risipei, pentru promovarea 
susținută a noului și a spiritului de 
economie. Și încă o dată reluăm 
un imperativ al acestui timp : re
ducerea susținută a consumurilor 
materiale este o problemă funda
mentală a dezvoltării noastre, a 
creșterii nivelului de trai. Să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
o soluționa exemplar in fiecare în
treprindere, la fiecare loc de mun
că, propunîndu-ne în fiecare caz să 
atingem cele mai bune realizări din 
lume.

Despre un alt important capitol 
al asigurării bazei materiale în anul 
1981 — valorificarea resurselor ma
teriale recuperabile — într-un viitor 
comentariu.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAII CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA

de președintele Prezidiului Republicii
Socialiste SerbiaI

y

Dineu oferit în onoarea tovarășului
Calde manifestări de simpatie și respect pentru distinșii

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

| ^Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre- 
l tar general al Partidului Comunist 
1 Român, președintele Republicii Socia- 
: liste România, și tovarășa Elena 
i Ceaușescu au luat parte, joi, la un 
; dineu oferit în onoarea lor de pre- 
I ședințele Prezidiului Republicii Socia- 
I liste Serbia, tovarășul Dobrivoie VI- 
I diet, și soția, la sediul Adunării Re- 
j publici! Socialiste Serbia.
i La dineu au luat parte tovarășii 

Iile Verdeț, Virgil Trofin, Ștefan 
Andrei, alte persoane oficiale române.

Au participat tovarășii Tihomir 
Vlașkalici, președintele C.C. al U. C. 
din Serbia, Dușan Cikrebici. președin
tele Adunării R. S. Serbia, și alte 
persoane oficiale.

în cadrul dineului, desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie, tovarășul Dobrivoie Vidici și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

în toastul său, tovarășul Dobri- 
voie VidicI a spus :

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Btîmată tovarășă Elena Ceaușescu,

Doresc ca, tn numele Prezidiului 
Republicii Socialiste Serbia, al gu
vernului Republicii Socialiste Serbia 
și în numele comuniștilor din Serbia, 
să vă adresez dumneavoastră, tova
rășe președinte, și tovarășei Elena 
Ceaușescu un bun venit in mijlocul 
nostru. Noi ne bucurăm în mod 
sincer de noua dumneavoastră vizită 
in țara noastră.

Cunoaștem foarte bine — și cu
noaște foarte bine șl întregul nostru 
popor — cit de mult ați făcut dum
neavoastră, împreună cu tovarășul 
Tito, pentru a dezvolta relațiile, 
prietenia șl colaborarea dintre cele 
două țări ale noastre. Această prie
tenie — deja tradițională — a dat 
rezultate fructuoase. Ar fi necesar 
un timp Îndelungat ca să enumăr 
aici toate rezultatele importante 
care s-au obținut, precum și efectele 

de mare însemnătate pe care Ie-a dat 
această colaborare. Nu vol face 
acum aceasta, deoarece doresc să vă 
asigur că, inainte de venirea dum
neavoastră la noi, am revăzut toate 
aceste realizări. Am făcut aceasta In 
dorința de a vedea ce trebuie făcut 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării, ce putem face noi, ca re-, 
publică, pentru a ne aduce contribu
ția la realizarea a ceea ce veți con
veni dumneavoastră eu organele 
noastre federale.

Dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, ați declarat că sintețî satis
făcut de colaborarea dintre România 
și Republica Socialistă Serbia. Vă 
mulțumesc pentru această apreciere. 
Vă asigurăm că sîntem gata să de
punem toate eforturile, să ne mobi
lizăm forțele noastre pentru ca in 
viitor această colaborare să fie și 
mai fructuoasă. Desigur. în această 
privință sint unele posibilități.

Doreso să spun, tovarășe președin
te, că noi vedem in persoana dum
neavoastră un remarcabil conducător 
de stat. Apreciem eforturile dumnea
voastră in lupta pentru pace și in 
lupta pentru realizarea unor relații 
de deplină egalitate intre state.

în acest spirit s-au desfășurat nu
meroasele dumneavoastră întîlniri cu 
tovarășul Tito. în acest spirit vom 
acționa și in viitor pentru a ne aduce 
contribuția la realizarea unor relații 
de egalitate, Ia asigurarea păcii pe 
plan internațional.

Vă doresc dumneavoastră, tovarășe 
președinte, și soției dumneavoastră 
sănătate deplină, multe succese. Do
rim succese întregului popor român ; 
dorim să întărim colaborarea noas
tră. Dorim să vă vedem pe dumnea
voastră cit mai des la noi.

în sănătatea dumneavoastră !
în sănătatea tovarășei Elena 

Ceaușescu !
în sănătatea dumneavoastră, a tu

turor ! (Aplauze).

Răspunztnd, tovarășul

Ceaușescu a spus 5
Stimate tovarășe Vidici, stimată 

tovarășă Vidici, stimate tovarășe 
Vlașkalici,

Doreso să exprim satisfacția noas
tră de a ne intilni — in cadrul vi
zitei pe care o facem în Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia — 
cu dumneavoastră, conducătorii Re
publicii Socialiste Serbia.

Am avut convorbiri cu conducă
torii Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia — atît pe-linie de stat, cit 
și pe linie de partid — și am ajuns 
la înțelegeri bune cu privire la dez
voltarea in continuare a colaborării 
dintre partidele și țările noastre.

După cum este cunoscut, in cadrul 
colaborării româno-iugoslave de pină 
acum Republica Socialistă Serbia a 
avut un rol important. Unele din 
obiectivele importante pe care le-ara 
convenit cu tovarășul Tito s-au 
realizat împreună cu Republica So
cialistă Serbia. Sperăm ca și în viitor 
— în cadrul colaborării generale cu 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia și ținind seama că Republi
ca Socialistă Serbia este vecin nemij
locit al nostru — se va dezvolta o 
colaborare rodnică.

Intr-adevăr, numeroasele întîlniri 
pe care le-am avut în trecut cu to
varășul Tito au jucat un rol foarte 
important în dezvoltarea colaborării 
dintre partidele și popoarele noastre, 
au servit, în același timp, cauzei so
cialismului, destinderii și păcii in 
întreaga lume. Avem convingerea că 
și în viitor colaborarea noastră va 
servi deopotrivă atît interesele po
poarelor celor două țări, cît șl cauzei 
păcii, destinderii și independenței 
naționale.

în după-amiaza acestei zile am vi
zitat Combinatul agroindustrial „Beo
grad" din Republica Socialistă Ser
bia. Deși a fost o vizită scurtă, am 
rămas cu impresii plăcute. Am vizi
tat — neplanificat — și o stradă din

bune și am putut, deci, aflin- 
in Republica Socialistă Fede- 
Iugoslavia, să vizităm de fapt 
obiective din Republica Socia- 
Serbia. Am constatat si da 

succesele obținute da

Belgrad. Avem, de asemenea. Im
presii ‘ 
du-ne 
rativă 
unele 
listă 
această dată 
oamenii muncii din Iugoslavia, din 
Republica Socialistă Serbia în dez
voltarea socialistă, în ridicarea nive
lului de trai al poporului.

Aș dori să urez Uniunii Comuniș
tilor din Serbia, guvernului șl Prezi
diului Republicii Socialiste Serbia, 
tuturor oamenilor muncii, comuniș
tilor succese tot mai mari în întrea
ga activitate. Vă urez dumneavoas
tră, tovarășe Vidici, soției dumnea
voastră succese în întreaga activita
te, sănătate și fericire.

Vă urez mult succes In activitatea 
viitoare dumneavoastră, tovarășe 
Vlașkalici, și celorlalți tovarăși.

Urez o colaborare bună pentru 
dezvoltarea atît a României, cit și a 
Iugoslaviei și, In acest cadra, a Re
publicii Socialiste Serbia,

Să facem în ' așa fel îneît această 
colaborare să servească popoarelor 
noastre, bunăstării lor, independen
ței, precum și cauzei socialismului șl 
păcii in general. (Aplauze).

(Urmare din pag. I) 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

S-a exprimat dorința celor două 
partide de a-și aduce, în continuare, 
contribuția la întărirea colaborării și 
solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor pro
gresiste, democratice, antiimperialis- 
te, în lupta pentru pace, pentru inde
pendență națională și progres so
cial, pentru socialism. în cursul con-

oaspeți români

La Muzeul național al R.S.F. Iugoslavia

vorbirilor a fost reafirmată poziția 
celor două partide privind așezarea 
relațiilor dintre partidele comu
niste și muncitorești pe principiile 
egalității în drepturi, respectului in
dependenței și neamestecului în tre
burile interne, al dreptului fiecărui 
partid de a-și hotărî, tactica și stra
tegia revoluționară în conformitate 
cu interesele propriului popor, în ra
port de condițiile concrete în care 
activează.

Totodată, s-a făcut o largă tnfor-

înfăptuirii sarci- 
sociale în cele

mare asupra activității pe care o des
fășoară Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
consacrată unirii forțelor oamenilor 
muncii în vederea 
nilor economice și 
două țări.

S-a subliniat că 
sucoes a colaborării 
U.C.I. are o deosebită 
pentru dezvoltarea în ansamblu a 
raporturilor româno-iugoslave. în 
acest sens s-au convenit continuarea 

dezvoltarea cu 
dintre P.C.R. și 

însemnătate

și intensificarea întîlnirilor și a 
schimburilor de păreri deschise intre 
cele două partide, promovarea și mai 
largă a consultărilor reciproce, în 
diferite probleme de interes comun, 
atît ale relațiilor bilaterale, cit și ala 
mișcării comuniste și muncitorești.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, de înțele
gere și stimă reciprocă, ce caracteri
zează bunele raporturi dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Imagini din timpul vizitei la Combinatul agricol „Beograd"
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Tot satul, 
ca un singur om

In timp ce Paul Azarie și 
soția sa din comuna Baia de 
Criș — Hunedoara se aflau la 
treburile timpului, unul din cei 
8 copii ai lor, împreună cu bu
nicul, au urcat în podul casei 
pentru a alunga niște viespi. 
Cei doi au scăpărat chibrtte, 
pentru a le speria. Dar podul a 
luat foc și casa s-a făcut scrum.

Toată suflarea comunei, in 
frunte cu primarul Aron Me- 
drea, s-a ridicat, ca un singur 
om, in sprijinul numeroasei fa
milii sinistrate. Sătenii — după 
cum ne scrie corespondentul 
voluntar Ion Coțoi — au pus 
mină de la mină și au făcut rost 
de materiale de construcții, iar 
meșterii comunei au ridicat in
tr-un timp record o nouă casă, 
mindră și frumoasă, pe măsura 
gestului lor de aleasă omenie,

I. T B
Este numărul unui autobuz al 

I.T.B. de pe linia 39. Număr 
pe care l-a notat și ni l-a trans
mis cititorul nostru C. Vio
rea, însoțindu-l de următoarea 
explicație : „Așteptam, deunăzi, 
în stația «Leu», la capătul de 
linie al autobuzelor 39 și 52. 
Toate autobuzele care staționau 
la ora aceea la capătul liniei 
erau cu motoarele in funcțiune. 
Numai 1106 nu. Ba, mai mult : 
șoferul acestuia a poftit poli
ticos călătorii să urce. Pe 
traseu l-am întrebat : «De ce 
dumneata ai oprit motorul la 
capătul liniei, iar ceilalți colegi 
iți lăsaseră motoarele să meargă 
10—15 minute în gol'!». Mi-a 
răspuns că, pe lingă faptul că 
mașina „e și ea ca omul", adică 
mai are nevoie, din cind in 
cind, să se odihnească, el reali
zează și economie de carburanți. 
De unde și întrebarea : «Ce ar 
arăta un calcul al mersului in 
gol al sutelor de autobuze, preț 
de mii de minute?»".

Nefiind specialiști, așteptăm 
răspuns chiar de la itebiști.

Confuzie ?
Citim In ziarul județean 

din Vaslui un caz puțin obișnuit. 
Un om stătea culcat, cit era de 
lung, drept în mijlocul 
Vasile AlecSandri din 
Trecătorii au început 
strîngă in juru-i.

— O fi grav bolnav — și-a dat 
unul cu părerea.

— Vorba e : mai trăiește ?
— Să chemăm „Salvarea".
A venit „Salvarea" și l-a dus 

la spital. Medicii au intrat in 
alertă și au depus mari eforturi 
pentru a-l salva din comă. 
Comă... alcoolică.

Așadar, „mortul" era... mort 
de beat!

străzii 
Vaslui, 
si te

I
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Nu degeaba era 
din Valea Lupului

Mulți dintre foștii colegi de 
școală rămin prieteni pentru 
toată viața. Anișoara Iacob din 
satul Valea Lupului, de Ungă 
Iași, nu-și mai văzuse o colegă, 
foarte bună prietenă, de mai 
mulți ani și s-a grăbit să-i 
facă o vizită in comuna Probota, 
din același județ. Nu mică i-a 
fost bucuria Emiliei V. din 
Probota cind și-a revăzut buna 
ei prietenă din Valea Lupului, 
vale cu o " 1 ~ "
destinată
Anișoarei. Pentru că, în timp ce 
prietena _L. ~ --
cum să-și mai manifeste bucu
ria revederii, cea din Valea 
Lupului nu mai contenea cu 
promisiunile. Adică ea, Ani
șoara, o să-i facă rost Emiliei 
de tot ce dorește • și poftește, 
fapt pentru care i-a cerut un 
aconto in bani și diferite obiec
te. Ba chiar și ceasul de la 
mina prietenei, pentru a nu în
târzia la autogară. După care 
s-a dus și dusă a fost.

Aflind că Anișoara nu era la 
primul furt și înșelătorie. Emilia 
din Probota și-a spus cu amă
răciune : „Cine-o mai face ca 
mine...".

Mai bine să nu facă și să nu 
pățească la fel.

denumire parcă pre- 
pentru apucăturile

din Probota nu știa

I
I
I
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Carte de munca 
fără... muncă

tn urmă cu nouă ani, pe cind, 
era șeful serviciului personal de 
la Trustul de construcții din 
Arad, Mihai Gheorghe Iancu i-a 
întocmit o carte de muncă țut 
Gheorghe Pop din Săpința, ju
dețul Maramureș, în care i-a 
înscris fictiv nu mai puțin de 
18 ani de muncă pe care acesta 
i-ar fi prestat, chipurile, in di
ferite unități socialiste. Venin- 
du-i vremea să iasă la pensie 
pentru limită de vîrstă, benefi
ciarul acestei cărți de muncă 
fără... muncă a primit de la stat, 
în mod nemeritat, pină cind fal
sul a fost descoperit, peste 80 000 
de lei. Acum, atît autorul (citiți, 
falsificatorul) cit și beneficiarul 
(citiți chilipirgiul) vor avea timp 
suficient să mediteze la semni
ficația expresiei „Nici pline fără 
muncă"...

I
I
I
I
I
I

Un șofer în... pom
Orice clipă de neatenție in 

conducerea mașinii poate duce 
la accident cu consecințe dintre 
cele mai grave. O atestă — pen
tru a cita oară ? — și pățania lui 
Ionel Ciutac, care circula pe 
șoseaua Brăila-Slobozia cu auto
turismul 1-BR-l 316. La un mo
ment dat, acesta a întors capul 
numai pentru o clipă s<$ se uite 
spre bancheta din spate, pentru 
a vedea in ce stare se mai află 
cele două damigene pline cu 
vin. Cind să revină cu privirea 
la poziție normală, Ciutac cu 
mașină cu tot erau deja in... 
pomul de pe marginea șoselei. El 
a fost accidentat grav, iar mașina
s-a

I
făcut zob.

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii
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r SCRISORI ACE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate in toncoidanlă cn legile țării, 

cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

Premiile „Perpessicius“

Măsuri ferme împotriva 

încălcării legii

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost adresată o scrisoare în care 
autorul sesiza unele nereguli în fo
losirea fondului funciar și a ba
zei materiale, precum și unele 
abuzuri săvîrșite de președintele 
C.A.P. Almaș, județul Sălaj, ingine
rul Martin Varga.

Comitetul județean Sălaj al 
P.C.R. precizează în răspunsul său 
că. pentru verificarea aspectelor re
latate în scrisoare, a fost constituit 
un colectiv format din activiști de 
partid și de stat, specialiști de la 
organele competente județene. S-a 
ajuns la concluzia că o parte din 
afirmațiile sesizării sînt reale. Ast
fel, datorită condițiilor climatice 
nefavorabile din acest an, ploilor 
torențiale, excesului de umiditate 
și alunecărilor de teren a rămas 
neînsămînțată cu porumb o supra
față de 135 ha ; de asemenea, lu
crările cuprinse în tehnologiile de 
cultură n-au putut fi executate în 
totalitate și în condiții de bună ca
litate nici pe celelalte suprafețe. 
Toate acestea au avut influențe 
negative asupra realizării produc
țiilor planificate. A fost chiar ne
cesar ca unele suprafețe cu po
rumb și sfeclă de zahăr să fie re- 
însămînțate de două și chiar de 
trei ori. Aceste fapte nu pot fi re
proșate inginerului Martin Varga. în 
ce privește însă activitatea desfășu
rată în pomicultură, ca și gospodă
rirea îngrășămintelor chimice, s-a 
constatat că, printr-o organizare mai 
bună, președintele avea datoria șl 
ar fi putut să asigure folosirea mal 
judicioasă a amendamentelor și în
grășămintelor chimice, incit să se

obțină creșterea producției de 
fructe. La data controlului s-au 
găsit în cîmp, neadministrate, 70 
tone îngrășăminte chimice.

S-au constatat și alte manifes
tări ale unui insuficient spirit gos
podăresc. De pildă, ca urmare a 
profilării unității pe creșterea, și 
îngrășarea tineretului ovin, au ră
mas nefolosite corespunzător trei 
grajduri de bovine cu o capacita
te totală de 300 capete. S-a stabilit 
ca în acestea să fie adăpostiți 800 
berbecuți de reproducție, iar vara, 
cind respectivele grajduri sînt li
bere, să fie crescute în ele păsări 
pentru carne. S-a hotărit, de ase
menea, ca terenul din jurul graj
durilor să fie sistematizat și să se 
cultive cu plante furajere suprafe
țele disponibile.

Din raportul de cercetare reiese 
că președintele C.A.P. a dispus, cu 
de la sine putere, să fie sacrificați 
45 berbecuți, carnea nefiind preda
tă la fondul de stat, ci vîndută ile
gal unor cetățeni. Pentru această 
abatere, ca șl pentru celelalte nere
guli constatate, plenara Comitetului 
comunal de partid Almaș l-a sanc
ționat pe președintele C.A.P. cu vot 
de blam ; a fost, de asemenea, sanc
ționat și vicepreședintele C.A.P., 
pentru aceeași vină. Totodată, s-a 
stabilit ca cei doi, împreună cu con
tabila șefă, să asigure recuperarea 
prejudiciilor financiare aduse uni
tății. Măsurile stabilite au fost ex
puse și discutate și în cadrul ple
narei U.J.C.A.P., conducătorii de 
unități fiind preveniți să evite ast
fel de abateri.

Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, scrisoarea a fost repar
tizată, spre soluționare, prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului.

în raportul de cercetare se pre
cizează că aspectele sesizate în 
scrisoare au fost examinate la 
fața locului împreună cu specialiști 
din minister, conducerea unității 
și reprezentanți ai consiliului 
popular județean, rezultind că, 
într-adevăr, în cadrul întreprin
derii sus-amintite dezmembrarea 
utilajelor casate, recuperarea și 
valorificarea subansamblelor, re
perelor și materialelor rezultate 
nu erau organizate potrivit regle
mentărilor in vigoare. Personalul 
muncitor din unitate nu cunoștea 
prevederile decretelor care regle
mentează această activitate și care 
asigură cadrul organizatoric, meto
dologic și normativ în domeniul

respectiv, iar comisia internă de 
analiză, avizare și valorificare a 
fondurilor fixe era descompletată, 

în vederea eliminării neajunsu
rilor constatate, s-au stabilit mă
suri pentru ca dezmembrarea și 
valorificarea utilajelor casate să 
fie organizate și să se desfășoare 
potrivit reglementărilor în vigoa
re ; a fost completată comisia in
ternă de analiză, avizare și valo
rificare a fondurilor fixe casate ; 
a fost instruit personalul muncitor 
implicat în această activitate.

Atît concluziile cit și măsurile 
luate au fost discutate cu autorul 
sesizării. în același timp, s-a indi
cat Consiliului popular județean 
Ilfov să acționeze de urgență pen
tru a organiza intr-un mod cores
punzător în toate unitățile din 
subordine recuperarea, recondițio- 
narea și valorificarea fondurilor 
fixe supuse casării.

Cercetarea aprofundată 

a scos la lumină adevărul

Cu răspundere sporită 

față de utilajele întreprinderii

Octavian Căldăraru, maistru me
canic la întreprinderea de con
strucții edilitare agrozootehnice 
Ilfov, a adresat conducerii parti
dului o scrisoare in care sesiza 
unele neajunsuri din activitatea 
de valorificare a mijloacelor fixe 
casate. Autorul atrage atenția asu
pra unei anomalii în sensul că se 
rețin doar foarte puține repere

dintr-un utilaj predat casării, re- 
prezentînd îndeobște circa 10 la 
sută, în timp ce restul este sortit 
topirii. De asemenea, scrisoarea 
releva că în cadrul imul utilaj nu 
toate subansamblele au același 
grad de uzură, făcînd, totodată, 
propuneri pentru eliminarea neajun
surilor respective.

Din indicația tovarășului Nicolae

într-o scrisoare adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Florea 
Ilie din Pitești relata o sea
mă de abuzuri săvîrșite de Marin 
Popă, directorul întreprinderii ju
dețene de transport local Argeș, 
inclusiv faptul că acesta i-a des
făcut contractul de muncă, fără te
mei legal. Autorul susținea că a 
trimis mai multe scrisori organe
lor locale, dar cercetările au fost 
făcute superficial, dîndu-i-se po
sibilitatea celui reclamat să cu
noască conținutul și autorul sesi
zărilor.

Răspunsul Comitetului județean 
Argeș al P.C.R. precizează că as
pectele semnalate sînt adevărate. 
Din 1974, directorul M. Popa, folo
sind diferite metode în scopul de 
a se răzbuna pe autorul scrisorii 
care deținea funcția de controlor 
trafic auto, i-a aplicat cinci sanc
țiuni disciplinare, culminînd cu des
facerea disciplinară a contractului 
de muncă. Din declarațiile mai mul
tor oameni ai muncii din unitate 
a reieșit că Marin Popa nu are o 
comportare corectă în relațiile cu 
oamenii, se manifestă brutal față 
de aceștia.

Controlul efectuat a relevat că 
organizația de partid și conducerea 
întreprinderii nu s-au preocupat 
de aplicarea prevederilor hotărî- 
rilor de partid și de stat privind 
soluționarea scrisorilor oamenilor 
muncii. în întreprindere nu s-a 
constituit comisia de oameni ai

muncii pentru sprijinirea activită
ții de rezolvare a scrisorilor; nu 
s-au ținut ședințele de informare 
și de analiză a muncii cu scrisorile 
de către organizațiile de partid, 
sindicat și consiliul oamenilor 
muncii.

în timpul cercetărilor au fost 
luate măisuri de reincadrare a au
torului scrisorii în funcția de im
piegat de mișcare la autobaza nr. 
1 marfă Pitești. De asemenea, s-a 
reluat și continuă controlul gestio
nar de fond asupra întregului pa
trimoniu al unității, domeniu în 
care, chiar de la primele cercetări, 
au rezultat nereguli.

Ținînd seama de abaterile săvîr
șite, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a adoptat urmă
toarele măsuri : directorul Marin 
Popa a fost destituit din funcție, 
sancționat cu vot de blam cu aver
tisment, exclus din comitetul de 
partid pe întreprindere și încadrat 
să lucreze in producție la I.A.P. ; 
au mai fost sancționați pe linie de 
partid Marin Ionescu, revizor con
tabil la corpul unic de control 
financiar intern din cadrul Consi
liului popular județean Argeș, și 
Valeriu Zaidel, economist la secția 
planificare-dezvoltare-organlzare a 
consiliului popular județean. S-au 
stabilit, totodată, măsuri pentru îm
bunătățirea muncii politico-educa
tive în întreprindere.

Neculal ROȘCA

Nu se putea un mai 
nimerit premiu drept 
recunoaștere a calită
ții muncii științifice 
pentru valorificarea o- 
perei clasicilor decit 
cel pe care revista 
„Manuscriptum" a Mu
zeului literaturii ro
mâne tl acordă anual: 
Premiul „Perpessicius". 
Căci un om de cul
tură, un poet, un mare 
cercetător al documen
telor și manuscriselor 
a devenit, iată, un 
simbol : al devoțiunii 
in slujba operei poe
tului nostru național, 
M. Eminescu.

Ieri, „juriul celor 
13", compus din per
sonalități ale literatu
rii contemporane, in 
frunte cu academicia
nul Șerban Cioculescu, 
a decernat acest pre
miu și diploma de 
onoare lui Alexandru 
Piru și Rodicăi Rotaru 
pentru ediția critică de 
„Opere" — G. Ibrăi
leanu și Emiliei St. 
Milicescu pentru edi
ția critică a „Opere
lor" lui Barbu De- 
lavrancea. De fapt, 
premiind munca emi- 
nenților cercetători, 
profesori și istorici 
literari, se aduce în 
acest fel un prinos 
de recunoștință mari
lor scriitori a căror 
operă se editează as
tăzi masiv, potrivit 
politicii noastre cultu
rale, aceasta fiind cea 
mai elocventă formă 
de prețuire și respect 
țață de valorile cul
turii naționale.

Ediția scrierilor lui 
G. Ibrăileanu recon
stituie și restituie gîn- 
dlrea critică a unuia 
din importanții critici 
ai literaturii noastre, 
militant pentru speci
ficul național, pen
tru înnoirea literaturii

printr-o tematică so
cială și o problemati
că larg populară, iz- 
vorită din viața reală 
a societății românești. 
Noutatea acestei ediții 
provine și din faptul 
că ea pune in circula
ție trei cursuri ale 
marelui critic, între 
care acela despre Emi
nescu ținut la Univer
sitatea ieșeană în anii 
1911—1912, cititorul de 
azi avînd astfel posi
bilitatea de a vedea 
cum se preda poetul 
național înainte de pri
mul război mondial 
cind, în afară, de cu
noscutele studii ale 
lui Maiorescu și Ghe- 
rea, mai puteau fi ci
tate cele ale lui N. 
Petrașcu șl M. Drago- 
mirescu.

Prof. univ. dr. docent 
Emilia Șt. Milicescu 
și-a închinat, se poate 
spune, viața cercetă
rii amănunțite și va
lorificării multiple a 
operei lui Delavrancea. 
Premiul „Perpessicius" 
încununează astfel re
zultatele muncii izvo- 
rite dintr-o exemplară 
pasiune față de un 
mare scriitor patriot 
care, veritabil apostol 
al unității naționale, a 
jucat un rol covîrșitor 
in pregătirea suflete
lor și mobilizarea e- 
nergiilor in jurul idea
lului unic al români
lor, într-un moment 
de răscruce al istoriei. 
Opera lui, transcrisă 
și adnotată în cele 10 
volume de Emilia Șt. 
Milicescu (peste 4 000 
de pagini extrase din 
diverse publicații, zia
re, reviste), de o mare 
diversitate, își păs
trează în multe pri
vințe valoarea, ca să 
nu mai spunem că, de 
exemplu, o capodo
peră precum „Apus da

soare" n-a pierdut ni
mic din strălucirea 
inițială, avînd darul 
de a entuziasma me
reu publicul prin forța 
lirică și epică de evo
care a grandioasei 
epoci a lui Ștefan cel 
Mare.

Este deci vorba des
pre recunoașterea pu
blică a unor mari me
rite concretizate in 
editarea operei a doi 
importanți scriitori ro
mâni (ediții apărute la 
editura „Mlnerva") 
Avem de-a face, în 
ambele cazuri, cu valo
roși cărturari pasionați, 
a căror pasiune s-a 
manifestat nu in vor
be, ci în fapte concre
te, vii, fapte de cul
tură dăruite generații
lor de cititori de azi 
și de miine, punind in 
miinile lor opere inte
grale cu inaltă valoare 
patriotică, educativă. 
Dealtfel, tocmai aceas
tă pasiune, neîndoiel
nic o formă de sacri
ficiu in slujba culturii 
noastre, explică și rit
micitatea aparițiilor 
volumelor din cele 
două ediții amintite, 
ritmicitate aproape, de 
neimaginat în cazul 
altora. Primul volum 
din „Scrieri" de G. 
Ibrăileanu a apărut in 
1974, pentru ca în nu
mai șase ani să apară 
nouă volume, iar patru 
dintre ele în numai 
doi ani! Beneficiarii 
devoțiunii celor care 
au realizat aceste acte 
de cultură de restitui
re integrală (sau a- 
proape integrală) a 
operei unor personali
tăți de primă mărime 
ale literaturii româ
nești sînt, desigur, ci
titorii lor de azi și de 
miine.

C. S.

„SERVIM PATRIA"—
un frumos spectacol al ansamblului „Doina"

INVITAȚIE LA
Climat blind, cu nu

anțe mediteraneene, 
zonă cu un pitoresc 
deosebit, aer cu o io- 
nizare negativă ridi
cată și cu efecte deo
sebit de favorabile 
asupra organismului, 
ape minerale cu ac
țiune fiziologică com
plexă și valoare tera
peutică înaltă — iată 
ce înseamnă o cură 
balneară la Herculane.

în baza modernă de 
tratament, un personal 
atent și calificat apli
că proceduri pentru 
cei ce au afecțiuni ale

HERCULANE
aparatului locomotor 
(cu precădere reu
matismul cronic dege
nerativ, reumatismul 
cronic inflamator, 
complicațiile discopa- 
tiilor vertebrale). De 
reținut : la Herculane 
se practică și acupunc
tura.

Cei venițl în conce
diul de odihnă sau 
pentru cură balneară 
sînt cazați în hoteluri 
moderne, confortabile, 
cele mai multe cu bază 
proprie de tratament : 
„Diana" și „Afrodita“ 
au și bazine acoperite

în care se fac băl tn 
apă sulfuroasă, „Her
cules", „Cerna" și 
altele. La dispoziția 
celor veniți tn stațiune 
sint numeroase posibi
lități pentru drumeție 
șl excursii. De aseme
nea, lji restaurantul 
„Grota haiducilor" sînt 
organizate tradiționa
lele „seri bănățene", 
susținute de artiști a- 
matori și profesioniști.

Informații suplimen
tare, precum și bilete 
se obțin la agențiile și 
filialele oficiilor ju
dețene de turism, pre
cum și la cele ale 
I.T.H.R. București.

La scurt timp după 
Încheierea concertului 
de creația de cintece 
ostășești „Te apăr și 
te cint, patria mea", 
publicul bucureștean a 
avut un nou și apre
ciabil prilej de lntîl- 
nire cu arta ansam
blului „Doina" al ar
matei, în cadrul celor 
două spectacole oferi
te pe scena Sălii Pa
latului din Capitală. 
Cuprinzînd numere va
riate (piese corale, cin
tece și dansuri popu
lare șl ostășești, mo
mente folk, muzică u- 
șoară), programul s-a 
impus printr-o inspi
rată frescă muzlcal-co- 
regrafică (muzica Ser
giu Eremla, versurile 
N. Dumbravă, J. Ghe- 
lluc), menită să evoce 
evenimentele impor
tante ale trecutului is
toric de la constituirea 
statului dac și pină la 
actul insurecțional din 
1944. Alcătuită din co
ruri, dansuri tematice, 
intervenții solistice vo
cale, fresca-evocare in
titulată semnificativ 
„Servim patria", s-a 
desfășura cu vigoare

pe un fundal proiectat 
cu diapozitive, avind 
rolul de a întregi ima
ginile sugerate de text, 
a împletit versuri cal
de despre dragostea de 
țară, devotamentul și 
credința într-un viitor 
luminos. Dealtfel. în
tregul montaj (condus 
și regizat de Sergiu 
Eremia și Nicolae 
Frunzetti) a fost alcă
tuit pe ideea exprimă
rii sentimentului de 
mindrie patriotică. 
Trebuie remarcat aici 
meritul deosebit al 
coregrafilor Gh. Ba
ciu și Vladimir Be- 
dea, de a prezenta 
dansuri populare au
tentice (provenind din 
numeroase zone ale
țării), de a pune în 
valoare virtuozitatea 
dansatorilor de care
dispune ansamblul. De
asemenea, excelenta
pregătire a corului 
bărbătesc (dirijor Gh. 
Popescu), â orchestrei
simfonice a armatei 
(instruită de bagheta 
experimentată a diri
jorului Sergiu Eremia)
— ambele formații
propunind alese inter

pretări ale unor parti
turi semnate de S. E- 
remia, C. Arvinte, R. 
Șerban etc.

Desigur, spectacolul 
a prezentat și alte mo
mente de real interes 
pentru diferitele gus
turi ale publicului (a- 
pariția — pe merit a- 
plaudată — a barito
nului Nicolae Herlea, 
evoluția soliștilor Mi- 
rabela Dauer, Ionela 
Prodan, a folkiștilor 
Mircea Vintilă, Dorin 
Minghiat. a formației 
„Basorelief" de la Casa 
de cultură a studenți
lor, a cunoscutei actri
țe Vasilica Tastaman), 
dar pe primul plan 
rămîne prezența an
samblului „Doina" al 
armatei cu toate com
partimentele sale, in
tr-o excelentă formă, 
ceea ce pledează pen
tru o prezență mal 
frecventă în concerte. 
Spectacole de rezonan
ță, cu mare ecou în 
rîndul publicului și 
mai ales, așa cum s-a 
văzut, în rindul tinere
tului.

Marla SAVU

Replica fermă a opiniei publice dată incorectitudinii și egoismului
Lăcomia și necinstea și-au dat întîlnire 

la ușa din spate a magazinului...
• Unii culegeau porumbul din cîmp, alții „culegeau" mălaiul 

de la magazin
• Vin din trei vițe de vie și... zahăr din trei depozite
• Un gestionar grijuliu cu sănătatea „chilipirgiilor": un pa

chet de ceai medicinal pentru o gîscă
Gospodărirea roadelor toamnei ne 

privește pe toți. într-un fel sau al
tul, de noi depinde ca produsele să 
fie distribuite gospodărește, conser
vate cu grijă, fără risipă. Nu ne este 
indiferent, de pildă, dacă sfecla de 
zahăr nu ajunge la timp la fabricile 
de prelucrare sau mucegăiește prin 
gări. Nu ne este — nu trebuie să ne 
fie I — indiferent nici dacă zahărul 
se acumulează în cantități industria
le în magaziile unor indivizi puși pe 
speculă și căpătuială.

Nu trebuie să ne fie indiferent 
cînd vedem cîte unul care, azi cu 
5—6 kg, miine tot cu atîta, mai dis
cret, își burdușește cămara cu zahăr. 
Să fie, pentru că se găsește...

Alții, mai discreți, pe înserate 
proptesc ușa alimentarei cu portba
gajul Daciei 1 300. Apoi, ajutați ade
sea de gestionar, aruncă blldîbîc înă
untru sacii cu marfă.

O cetățeancă din orașul Aiud a 
cumpărat de la magazinul din stra
da Horea din localitate doi saci cu 
zahăr. 64 de kilograme. Firește, cu 
sprijinul gestionarei Ana Ispas. „Ce 
faci cu atîta zahăr ?“ — a fost între
bată. Răspunsul îl dă peste cap pe 
un podgorean cinstit : „Am nevoie 
să dreg mustul". Și mai ales să-l în
mulțească. în Alba, zonă viticolă, 
sînt mulți asemenea „podgoreni" 
care își umplu butoaiele cu vin de la 
trei vițe de vie din fața casei și cu... 
zahăr din trei depozite ale magazi
nelor. Apoi vînd vinul cu neruși
nare Ia preț de speculă. Gestionarii 
profită și ei de pe urma lăcomiei și 
egoismului acestora. La magazinul 
mixt din Oarda de Sus, localitate 
suburbană aparținătoare de muni

cipiul Alba Iulia, au fost aduse, zi
lele trecute, 3 200 kg mălai grișat. 
Cantitate îndestulătoare pentru cele 
cîteva sute de locuitori. Unii cetă
țeni și-au văzut de treburi pentru că 
sînt destule acum, în plină campa
nie agricolă. Seara, cînd s-au dus la 
magazin, marfa dispăruse. Cîțiva 
concetățeni de-ai lor, loan Muntean, 
Maria Pătruțiu, Paraschiva Romcea, 
Filip Muntean, loan Lupșa și alții, 
au cărat mălaiul acasă cu sacii în 
numai trei ore. loan Matei din Alba 
Iulia, strada Vasile Alecsandri 82, a 
cumpărat nici mai mult, nici mai 
puțin decît 200 kg de mălai. Nu s-au 
mai gindit nici unul la vecinii lor. 
Sfidarea nesătulului : „E cineva stă- 
pin pe banii mei

Văzîndu-le apucăturile, gestionarul 
Ilie Munteanu n-a stat pe gînduri. A 
intuit imediat că s-a ivit un prilej 
de profit. Astfel, a încasat în plus 
de la fiecare cîte 10—25 lei pe sac. 
Dar 1 s-a părut puțin și a mai pre
tins de la fiecare cite o găină sau 
giscă. Iar găina sau glsca erau achi
ziționate în cele mai multe cazuri 
contra unui pachet de ceai medici
nal. Iată, lăcomia a dat peste ne
cinste. Dincolo de implicațiile penale 
ale cazului respectiv, aflat in cerce
tarea organelor de stat, merită să 
reținem modul tn care gestionarul a 
profitat de pe urma... profitorilor.

Firește, nu aceasta este morala în- 
tîmplării. Lăcomia, egoismul merită 
altă lecție. „Acești indivizi, care dau 
tîrcoale magazinelor, cumpărînd r.u 
atit cit este rațional, trebuie să pri
mească mai ferm riposta noastră — 
ne mărturisea Elena Păcurar, munci
toare la întreprinderea de încălță

minte „Ardeleana" din Alba Iulia. 
Gospodărirea mărfurilor nu este din 
acest punct de vedere numai treaba 
comerțului. Controlul obștii nu tre
buie să permită apariția cîrdășiilor 
care dăunează aprovizionării ritmice, 
creează probleme artificiale, seamă
nă neîncredere". Sint ți alte motive 
la fel de temeinice pentru interven
ția opiniei publice, pentru manifes
tarea hotărîtă a spiritului civic care 
să blocheze acestor nesătui orice sur
să de acumulare peste nevoi. „A- 
ceștia sînt de regulă cei care mereu 
se grăbesc, nu respectă ordinea de 
teama de a nu fi luați la rost — 
observa Vrasia Cricovean, strada 
Oborului 16 A — Alba Iulia. Se gră
besc, pentru că adesea au un țel pre
cis : specula. Cumpără acum, toam
na, în cantități mari, cartofi, mere 
etc., iar primăvara apar în piață ca 
producători. Să vlndă cu suprapreț 
produsele, pentru care ostenesc acu
ma, la ușa din spate a comerțului 
de stat. Sint convinsă că noi, cetă
țenii, alături de autorități, putem 
combate cu succes asemenea obi
ceiuri".

în afară de cazurile relatate, cele 
mai flagrante, mai sint și altele de
pistate tn județul Alba. Oricît de 
izolat se manifestă, asemenea feno
mene trebuie să primească riposta 
cuvenită. îngăduința față de ele în
seamnă în ultimă instanță a nu se
siza consecințele lor economice și 
mai ales nocivitatea pe care o degajă 
în jurul lor.

Ștefan D1N1CĂ
corespondentul „Scinteii"

-N-am cunoscut legea*
— Nici legea bunului simț?*
Struguri aduși de la Fetești la Satu Mare pentru piața au ajuns.- în butoaiele unor 

responsabili abuzivi din cooperația de consum
Cooperativa Orășenească de consum 

Satu Mare — ca orice unitate din a- 
ceastă rețea — nu are nici în clin 
nici in mînecă cu aprovizionarea și 
valorificarea strugurilor. Cu toate a- 
cestea, în două tranșe — sub firma 
sus-numitei cooperative, au sosit la 
Satu Mare 3 (trei) autotrenuri care 
au adus tocmai de la I.A.S. Fetești o 
cantitate de peste 28 000 kg struguri 
de masă. Deci, struguri pentru popu
lație, pentru consum.

în realitate. în cazul de față, 
„populația" s-a redus la un număr 
foarte restrîns și foarte exact deli
mitat de persoane beneficiare. „Ge
nerozitatea" cooperației de consum 
Satu Mare a mers pînă acolo incit 
ditamai autotrenuri trăgeau pină la 
„scara" unul domiciliu sau altuia din 
cele aflate pe lista „favoriților", de 
unde fiecare își lua „porția" în can
tități între 150 și 800 kg de struguri. 
Cei care n-au fost aprovizionați cu 
struguri la scară și i-au ridicat din 
autotrenurile parcate la domiciliul 
lui Alexandru Katona (strada Karl 
Marx nr. 61), care a fost delegat de 
cooperativă să aducă respectivii 
struguri (cu toate că nu lucrează in 
cadrul cooperației și nici în altă 
parte, fiind pensionar) sau la domi
ciliul ginerelui său, Vasile Poszet 
(strada Tutunului nr. 10), de meserie 
„tarabist" la cooperativa de consum.

în mod absolut firesc, cetățenii care 
au observat ciudatul „vad comer
cial" de la domiciliul acestora, au 
anunțat organele de miliție, care au 
reușit astfel nu numai să-i desco
pere pe făptași, ci și să pună în vîn- 
zare pentru populație o bună parte 
din strugurii încă nevalorificați pe 
această cale. Pe lista favoriților se 
aflau, printre alții, însuși... vicepre
ședintele U.J.C.C. Satu Mare, Carol 
Botoș.

— Ați cumpărat o cantitate de 200 
kg struguri, din care ați făcut vin. 
Știați că ați încălcat prevederile 
legale ?

Vicepreședintele a declarat mai 
întii că nu a cunoscut legea (? !), iar 
apoi că, de fapt; „o mai încalcă și 
alții" (ceea ce ar însemna, la o adi

că, eu de ce s-o apăr — deși aceasta 
îi este datoria — și să nu profit și eu?).

La rîndul său, președintele coope
rativei orășenești de consum, Adal
bert Magyar, care a semnat delegația 
pentru respectivul pensionar, cumpă- 
rind și el o cantitate de 200 kg de 
struguri de masă, pe care i-a vinifi- 
cat, pune acest „incident" pe seama 
faptului că e nou în această muncă.

Va să zică, vicepreședintele U.J.C.C. 
susține că nu cunoaște legea, pre
ședintele cooperativei orășenești de 
consum declară că este nou în func
ție, alții de asemenea, așa cum se va 
vedea în continuare. Să . admitem, 
prin absurd, că nici unul, nici altul 
nu cunosc cu exactitate prevederile 
legii — ceea ce, desigur, nu este o 
scuză. Dar pentru ei, ca oameni, și 
mai ales pentru ei, în calitate de 
oameni cu răspundere în conducerea 
cooperației locale, nu există și o 
lege morală ? Sau, altfel spus, nu 
există pentru ei măcar o lege a 
bunului simț ? Atunci cînd au decis 
să trimită trei autotrenuri dintr-un 
colț in celălalt al țării, să aducă 
struguri, au lăsat să se înțeleagă că 
sint foarte „grijulii" față de proble
mele aprovizionării oamenilor din 
Satu Mare și că vor și ei, alături de 
celelalte unități ale comerțului de 
stat, să contribuie la buna aprovizio
nare a populației din această zonă, 
care, din motive lesne de înțeles, nu 
dispune de strugurii necesari. Au 
făcut-o cu această intenție declarată, 
dar cu intenția ascunsă de a se în
frupta, profitînd de funcțiile lor, în 
numele unei unități cooperatiste, ceea 
ce este condamnabil, ceea ce ii situ
ează clar și fără nici un echivoc în 
afara normelor de comportament care 
se cer unor oameni învestiți cu ase
menea funcții.

Printre cei care s-au aprovizionat 
din aceeași sursă se află și directorul 
întreprinderii județene de recuperare 
și valorificare a materialelor rcfolosi- 
biie care, împreună cu șeful achizi
țiilor la cooperația de consum, șoferul 
unității pe care o conduce, loan Lu- 
puț, și achizitorul Valentin Lupuț, au

cumpărat 800 kg struguri. $i directo
rul, ca și ceilalți, a susținut că nu a 
cunoscut legea.

O faptă la fel de reprobabilă a 
săvirșit și gestionarul Iulian David, 
de la magazinul C.L.F. Satu Mare, de 
pe strada Cloșca. El a dat dispozi
ție vînzătoarei Maria Lupșa să des
facă direct, de pe rampa I.L.F.-ului, 
dintr-un autovehicul, la un număr de 
15 lucrători ai unității, peste 8 600 kg 
struguri între 100 și 500 kg de fie
care. Deși este vechi gestionar, 
I. David a pus această faptă tot pe 
seama necunoașterii legii.

— Chiar n-ați auzit pină acum de 
legea 3/1972, pe care ați incălcat-o cu 
astfel de dispoziții ?

— Nu, răspunde candid gestiona
rul. De legea asta am auzit abia 
acum, cînd am „călcat pe bec“ 1

Ca o concluzie la cele relatate mai 
bus, tovarășul Vasile Drulea, locote
nent colonel in cadrul Miliției jude
țului Satu Mare, ne-a spus : „Din 
păcate, nu în puține cazuri unii din 
cei care sint puși să respecte legea 
o încalcă tn mod grosolan și, deși o 
cunosc, recurg lesne la scuza deve
nită clasică (scuză care, de fapt, ii 
acuză) că nu cunosc, chipurile, pre
vederile legilor in vigoare".

Iată ce ne-a declarat șl Cornel 
Roatiș, muncitor la întreprinderea 
„Unio" Satu Mare : „Asemenea si
tuații se pot petrece și din cauză că 
echipele de control al oamenilor 
muncii nu sînt suficient de active.

Trebuie să avem in vedere că sînt 
și cetățeni care nu procedează ca aceia 
amintiți dar se aprovizionează cu za
hăr, ulei și alte produse peste ceea 
ce este normal, rațional. Dacă toți am 
proceda așa, ne-am face nouă înșine 
rău, producind, fără nici un motiv, 
în mod irațional, goluri de aprovizio
nare. Trebuie să se discute mai mult 
in colectivele dc muncă cu acești oa
meni, iar cu cei care încalcă legea 
să se ia măsurile corespunzătoare.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"
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Vizita delegației parlamentare Depunerea jurâmîntului militar Cronica zilei
din Thailanda

în cea de-a treia zi a vizitei pe 
care o întreprind in tara noastră, la 
invitația Marii Adunări Naționale, 
membrii delegației parlamentare 
thailandeze, condusă de Boontheng 
Thongswasdi, președintele Camerei 
Reprezentanților, au fost joi dimi
neața oaspeții colectivului de muncă 
al întreprinderii constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești. 
Aici, parlamentarii thailandezi au 
luat cunoștință de realizările colec
tivului acestei reprezentative unități 
a industriei noastre constructoare 
de mașini.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
Însoțiți de Ion Vilsan. prim-vicepre-

t V
PROGRAMUL X

1Ș.OO Telex
16,05 Politehnica TV
16,30 Emisiune in limba germană
18.20 Alocuțiunea directorului Centrului 

de informare al O.N.U.. A. S. Da- 
jani, cu prilejul Zilei Națiunilor 
Unite

18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
19,40 Dosarele istoriei. Cum jefuiau 

monopolurile imperialiste bogății
le României (II).

S0.00 Călătorie prin țara mea.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 șl 27 octombrie. în țară : Vremea va 
continua să se Încălzească la începutul 
intervalului, apoi se va răci, inceplnd 
din nordul țării. Vor cădea ploi, care

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
AUTOMOBILISM :Ecouri la încheierea turneului 

rugbiștilor români în Marea Britanie
LONDRA 23 (Agerpres). — Co- 

mentînd meciul de rugbi dintre se
lecționata României și Leicester, 
disputat miercuri seara cu prilejul 
centenarului clubului englez și înche
iat, după cum s-a anunțat, cu sco
rul de 39—7 în favoarea rugbiștilor 
români, agenția „Reuter" relatează, 
printre altele : „Românii s-au dove
dit superiori în toate compartimen
tele de joc, obținind victoria la un 
scor categoric. Campioana Angliei s-a 
aflat sub presiune încă de la începu
tul partidei, ca urmare a eseului rea
lizat în minutul 3 de Florică Mura- 
riu. Talentatul înaintaș român a spo
rit avantajul echipei sale prin alte

Meciurile echipelor noastre de handbal în optimile 
de finală ale cupelor europene

ZURICH 23 (Agerpres), — La Ba
sel a avut loc tragerea la sorti a 
meciurilor din optimile de finală ale 
Cupelor europene de handbal.

în „Cupa campionilor europeni", la 
masculin, echipa Steaua București va 
întîlni formația iugoslavă Kolinska 
Liubliana, iar la feminin, Știința Ba
cău va juca în compania echipei po
loneze Rucb Cliorzow.

FOTBAL
Ieri, in „Cupa balcanică" 
Sportul studențesc — Trakia 

Plovdiv 3—2
Pe stadionul Republicii din Capi

tală, în cadrul competiției de fotbal 
„Cupa balcanică" intercluburi, s-a 
disputat meciul dintre echipa bucu- 
reșteană Sportul studențesc și for
mația bulgară Trakia Plovdiv. Parti
da s-a terminat cu scorul de 3—2 în 
fax area fotbaliștilor români, goluri
le Tind marcate de Mircea Sandu (2) 
și Octavian Ionescu, respectiv Ma- 
nolov și Slavkov.

★
în deschidere, într-o partidă con- 

tind pentru seria a II-a a diviziei B, 
Rapid București a învins cu 2—1 pe 
Șoimii Sibiu.

In atenția posesorilor de autoturisme 
procurate prin I.D.M.S.

Autoturismele cumpărate prin 
I.D.M.S., cu plata integrală, sînt 
asigurate pentru avarii auto- 
casco, pe o perioadă de 6 luni 
de la data livrării, costul asi
gurării fiind inclus în prețul 
autoturismelor.

Autoturismele „Dacia 1 300“ 
cumpărate prin I.D.M.S., cu 
plata în rate, sînt asigurate pen- 
iru avarii auto-casco pe întrea
ga perioadă de plată a ratelor 
din prețul autoturismelor.

Pentru a beneficia neîntrerupt 
de drepturile ce decurg din a- 
sigurare, automobiliștii sînt in
vitați să se prezinte pentru re
înnoirea contractului de asigu
rare pentru avarii auto-casco, la 
sediul sucursalei ADAS în raza 
căreia domiciliază, înainte de : 
expirarea perioadei asigurate de 
6 luni, socotită de la data livră
rii autoturismului, în cazurile 
autoturismelor cumpărate cu 

ședinte al Consiliului popular jude
țean.

Continuîndu-și călătoria spre Bra
șov, parlamentarii thailandezi au ad
mirat pitoreștile stațiuni climaterice 
de pe Valea Prahovei și Valea Timi
șului. în orașul de la poalele Tîmpei, 
oaspeții au vizitat noi cartiere de lo
cuințe, precum și monumente isto
rice și de artă.

în după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației parlamentare din 
Thailanda au avut o întrevedere cu 
Gheorghe Dumitrache. președintele 
Consiliului popular județean Brașov.

în onoarea oaspeților a fost oferit 
un dineu.

(Agerpres)

10,20 Film artistic : „Farenhelt 451“. 
Premieră pe tară. O producție a 
studiourilor franceze șl engleze.

22,05 Ancheta culturală TV
22,25 Telejurnal

PROGRAMUL >

16.00 Remember
17,00 O viață pentru o idee : C. S. Nl- 

colăescu-Plopșor (1900—1968)
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Dicționar cinematografic
18.50 1091 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Film documentar 1 „Semne stră

bune".
19.30 Concert simfonic susținut de or

chestra Filarmonicii ..George Enes- 
cu“. Transmisiune directă de la 
Ateneul Român

31.50 Documentar artistic. Ascensiune 
pe Janu

22,25 Telejurnal 

vor avea șl caracter de averse. îndeo
sebi In a doua parte a Intervalului. 
Vînt moderat. în București : Vremea 
va continua să se încălzească ușor, În
deosebi la începutul intervalului. Cerul 
va ti variabil. Vlnt slab. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă intre 8 și 12 gra
de, iar maxima va oscila Intre 15 șl 18 
grade. Ceață, dimineața șl sera. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

trei eseuri, dintre care două In ulti
mele 10 minute". Dintre ceilalți ju
cători români mal sînt evidentiați 
Ion Constantin, Sorin Fuicu șl Enciu 
Stoica.

La rîndul el, agenția „France 
Presse" notează : „Echipa de rugbi a 
României și-a încheiat cu bine tur
neul său britanic, ciștigînd cu 39—7 
meciul disputat la Leicester cu for
mația locală".

După cum se știe, în acest turneu 
selecționata României a obținut 4 vic
torii, a terminat la egalitate cu pu
ternica reprezentativă a Irlandei și a 
pierdut un singur joc.

în competiția masculină „Cupa cu
pelor", echipa H.C. Minaur Baia Mare 
va întîlni formația daneză Helsingoer.

întîlnirile tur vor avea loc între 
1 șl 7 decembrie, iar cele retur se 
vor disputa între 8 șl 14 decembrie.

Toate cele trei echipe românești vor 
disputa primul meci pe teren pro
priu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul internațional de tenis 

de la Kuala Lumpur (Malayezia) s-a 
încheiat cu victoria lui Ilie Năstase, 
care l-a învins in finală cu 6—2, 6—3 
pe americanul Sherwood Stewart, Ia 
capătul unei partide spectaculoase și 
de un remarcabil nivel tehnic. In fi
nala probei de dublu, perechea Sher
wood Stewart, Marty Riessen (S.U.A.) 
a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—3 cuplul 
Ilie Năstase (România), Patrice Do
minguez (Franța).
• în meci retur pentru „Cupa 

campionilor europeni" la hochei pe 
gheată, la Miercurea Ciuc, în prezenta 
a peste 3 000 de spectatori, s-a dispu
tat aseară partida dintre formațiile 
Steaua București și Dynamo Berlin. 
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 10—2 (3—2, 5—0, 2—0). învin
gători și în primul meci, hocheiștii 
din R. D. Germană s-au calificat pen
tru turul următor.

plata integrală ; expirarea con
tractului de asigurare, in cazu
rile autoturismelor cumpărate 
cu plata în rate.

La asigurările pentru avarii 
auto-casco ce se reînnoiesc pe 
noi perioade de 1 an, primele 
de plată reprezintă intre 60 la 
sută și 85 la sută din primele 
anuale, în funcție de vechimea 
neîntreruptă în asigurare, dacă 
pentru anii anteriori nu s-au 
plătit ori nu se datorează des
păgubiri în baza contractelor în
cheiate.

Relații suplimentare în legă
tură cu asigurarea pentru avarii 
auto-casco, precum și cu alte 
forme de asigurare practicate 
de ADAS se pot obține la „Ca
binetul pentru relații cu publi
cul" de la sediul sucursalei 
ADAS respective, la care puteți 
încheia și contractele de asigu
rare.

în școlile■
în climatul de puternică angajare 

In muncă, generat în rîndul întregii 
noastre oștiri de recenta întîlnire a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, cu 
activul și cadrele de bază ale arma
tei, de mobilizatoarele sarcini trasa
te, cu acest prilej, de către coman
dantul suprem tuturor fiilor tării a- 
flați sub drapel, joi dimineața, elevii 
anului I din școlile militare de ofi
țeri activi, din școlile de maiștri mi
litari și subofițeri aparținînd Minis
terului Apărării Naționale, au depus 
jurămîntul militar.

La solemnitățile prilejuite de acest 
eveniment au luat parte membri ai 
Consiliului de conducere al Minis
terului Apărării Naționale, repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, veterani din războiul 
antifascist, luptători ai gărzilor pa
triotice. membri ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, părinți ai elevilor, pio
nieri și școlari.

Desfășurat în ajunul Zilei armatei, 
actul depunerii jurămîntului a con
stituit o expresie elocventă a dra
gostei inflăcărate și devotamentului 
nemărginit pe care toți militarii le 
nutresc fată de patrie, popor si par
tid. față de conducătorul iubit al 
națiunii noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o vie manifesta
re a hotărîrii lor de a-și face În
totdeauna datoria în mod exemplar, 
în telegramele adresate, cu acest 
prilej, secretarului general al parti
dului, tinerii elevi care au rostit sa
crul legămint au exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu profunda lor

Azi și mîine, 
„Raliul Banatului"

în organizarea filialei județene 
a A.C.R. Timiș și a asociației sportive 
„Auto“-I.T.A. Timiș, azi și mîine are 
loc cea de-a 7-a ediție a „Raliului 
Banatului", etapă în campionatul na
țional de raliuri pe anul 1980. Tra
seul măsoară 444 km (cu 14 controa
le orare și 16 probe speciale de vi
teză în coastă). Startul festiv : ora 
16,30 din Piața Operei din Timișoara ; 
sosirea — la motelul „Timișoara", 
ora 3. La „Raliul Banatului" va fi 
prezentă întreaga echipă a întreprin
derii de autoturisme „Dacia" Pitești, 
recenta ciștigătoare a „Cupei de aur" 
in „Turul Europei". Dintre echipaje
le timișorene care vor lua startul se 
remarcă cele de la Politehnica, 
I.T.A. și Agronomia. (Cezar Ioana).

Curs de învățare a regulilor 
de circulație 

pentru membrii A.C.R.
După cum ne informează to

varășul inginer C. Niculescu, vi
cepreședinte al Automobil-Clu- 
bului Român, în colaborare cu 
Universitatea cultural-științiflcă 
București, A.C.R. organizează 
pentru membrii săi „Cursul de 
invățare a regulilor de circula
ție". Cursurile, cu o durată de 
două luni, vor avea loc la se
diul Automobil-Clubului Român 
București, în zilele de marți și 
joi, în conformitate cu progra
mul Universității cultural-știin- 
țifice.

înscrierile pentru anul de in- 
vățămînt 1980—1981 se fac în 
București, Bd. Nicolae Bălcescu 
nr. 18 (Sala Dalles), între orele 
12 și 19,30.

O asigurare utilă In orice gospodărie
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor in
teresați că pot contracta ASIGU
RAREA FACULTATIVA COM
PLEXA A GOSPODĂRIEI, care 
cuprinde în unul și același contract 
trei feluri de asigurări :

— asigurarea bunurilor din gos
podărie ;

— asigurarea de accidente pro
duse la domiciliu ;

— asigurarea de răspundere ci
vilă legală.

în asigurare sint cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca : 
mobilier, obiecte casnice, îmbrăcă
minte, covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut, fri
gidere, produse agricole, viticole, 
pomicole, produse animaliere și a- 
limente, materiale de construcții și 
altele.

In baza acestei asigurări. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri în cazurile de pa- 
gume la bunurile asigurate, provo
cate de unele riscuri, ca de exem
plu : incendiu, explozie, inundație, 
ploaie torențială, furtună, avarii 
accidentale produse la instalațiile 
de gaze, apă, canal sau încălzire, 
pierdere sau dispariție a bunurilor 
cauzate de riscurile asigurate etc.

în asigurarea de accidente sînt

militare
gratitudine pentru grija statornică 
ce o poartă armatei, inclusiv dezvol
tării și modernizării invătămîntului 
militar. Ei s-au angajat ferm să nu 
precupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea neabătută a jurămîntu
lui depus și a indicațiilor date de 
comandantul suprem la convocarea- 
bilanț cu activul și cadrele de bază 
ale armatei, să acționeze neabătut 
pentru afirmarea tot mai puternică 
a școlilor militare ca unități model, 
pentru împletirea armonioasă a mun
cii de invățămint cu activitatea prac
tică și de cercetare, pentru formarea 
lor ca ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri cu o temeinică pregătire po- 
litico-ideologică, militară si de spe
cialitate, cu o Înaltă conștiință socia
listă. Ei și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a-și ridica continuu nivelul 
pregătirii, astfel lncît. la rîndul lor, 
să organizeze procesul de instruire și 
educare a trupelor in strînsă concor
danță cu cerințele doctrinei militare 
naționale, să-și aducă o importantă 
contribuție la realizarea unei calități 
noi. superioare in toate domeniile 
vieții din armată, să modeleze ostași 
in măsură să facă orice sacrificiu 
pentru apărarea pămîntului străbun, 
a cuceririlor revoluționare, indepen
denței și suveranității patriei socia
liste.

De la Ministerul Sănătății
în perioada 25—31 octombrie 1980, 

ge va desfășura in întreaga țară o 
etapă a acțiunii de imunizare anti- 
poliomielitică a copiilor. In cadrul 
acestei etape vor primi o doză de 
vaccin poliomielitic oral trivalent 
copiii născuți intre 16 februarie și 31 
august 1980.

La această primă vaccinare sint 
invitați să se prezinte la dispensare
le medicale, cu copiii din grupa de 
vîrstă arătată mai sus, atit localnicii 
cît și familiile cu domiciliul flotant 
sau cei care în intervalul respectiv

DE LA
Casa de Economii și Consemna- 

tiuni informează depunătorii că 
tragerile ia sorți pentru trimestrul 
III/1980 ale libretelor de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autotu
risme vor avea loc în Capitală, 
după cum urmează :
• marți, 28 octombrie, ora 18,30, 

tragerea la sorti a cîștigurilor la 
libretele de economii cu dobîndă și 
cîștiguri in autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din Capitală. în 
sala Savoi, Calea Victoriei nr. 33 ;
• miercuri, 29 octombrie, ora 

16,30, tragerea la sorți a ciștiguri- 
lor la libretele de economii cu do- 
bindă și cîștiguri în autoturisme, 
emise de unitățile C.E.C. din țară, 
in sala casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6.

Posesorii de obligațiuni C.E.C.
★

Fiecare familie are astăzi cel 
puțin un libret de economii, fapt 
reflectat de cele peste 17,5 milioa
ne de librete de economii existente 
asupra populației la data de 1 sep
tembrie a.c. Dezvoltarea actului 
de economisire are Ioc ca urmare 
a cunoașterii numeroaselor avan
taje oferite depunătorilor de Casa 
de Economii și Consemnațiuni.

Unul dintre importantele avan
taje acordate tuturor depunători
lor la C.E.C., indiferent de instru
mentul sau de forma de economi
sire folosite, 11 constituie garanția 
statului asupra sumelor depuse, 
titularii depunerilor puțind solicita 
oricînd restituirea totală sau par
țială a depunerilor, a dobînzilor și 
cîștigurilor obținute. Statul asigură 
totodată păstrarea secretului pri
vind numele depunătorilor, ale ti
tularilor și operațiile efectuate.

Printre avantajele importante pe 
care le conferă economisirea la 
C.E.C. se numără, de asemenea, do- 
bînzile și cîștigurile acordate de 
Casa de Economii și Consemnați- 
unL care răsplătesc spiritul de eco
nomie al depunătorilor și contri-

cuprinși pentru urmările acciden
telor intîmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acesto
ra dacă în mod statornic locuiesc 
și gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspunde
re civilă legală se plătesc sumele 
datorate potrivit legii fată de pro
prietar pentru unele pagube pro
duse la imobil, precum și sumele 
datorate terților pentru accidenta
rea persoanelor și avarierea bunu
rilor lor la domiciliul asiguratului. 
Totodată, se plătesc și sumele da
torate cu titlu de dezdăunare lo
catarilor apartamentelor învecina
te. pentru pagube la bunurile asi- 
gurabile ori la elementele de con
strucție ale apartamentelor respec
tive. cauzate de o inundație produ
să în apartamentul asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, la 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
vă puteti adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agentiior și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unităti 
ADAS.

Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii române a găzduit, joi seara, 
concertul de închidere a „Zilelor 
muzicii bulgare".

Organizată sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, in 
cadrul programului de schimburi cul
turale dintre România și Bulgaria, 
manifestarea a prilejuit, timp de o 
săptămînă, programarea de către fi- 
larmonicile și teatrele de operă din 
Capitală și din alte importante cen
tre culturale al§ țării a unor con
certe și spectacole cuprinzînd. cu 
precădere, lucrări reprezentative din 
creația muzicală bulgară, clasică și 
contemporană, și la care și-au dat 
concursul dirijori și soliști vocali și 
instrumentiști bulgari. în același ca
dru se înscrie și turneul în tara 
noastră al Cvartetului Radioteleviziu- 
nii bulgare, ale cărui concerte au 
fost audiate de un mare număr de 
iubitori ai muzicii din București și 
Brașov.

Programul concertului prezentat 
joi seara de Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii române, dirijată de 
Alipi Naidenov din R.P. Bulgaria, a 
cuprins lucrări de Marin Goleminov, 
Ludwig van Beethoven și Antonin 
Dvorak.

Partitura solistică a fost susținută 
de violonistul bulgar Gheorghi Ba- 
dev.

Au participat Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
vieții culturale românești.

Au fost de față Petăr Danailov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

se află ocazional in alte localități 
decit cea de domiciliu.

Tot în intervalul 25—31 octombrie 
1980 vor primi o doză de vaccin po
liomielitic oral trivalent copiii în 
vîrstă de 9 ani, din clasa IlI-a, pre
cum și cei de aceeași vîrstă care din 
diferite motive nu sint cuprinși în- 
tr-un sistem de școlarizare (revacci- 
narea Il-a).

Acțiunea de primă vaccinare va 
preceda cu 2—3 zile acțiunea de 
revaccinare.

(Agerpres)

C. E.C.
cu cîștiguri sînt informați că tra
gerile ia sorți pentru acordarea
cîștigurilor pentru luna octombrie
și a celor suplimentare pe care
Casa de Economii și Consemna-
tiuni le acordă cu prilejul „Săptă- 
mînii economiei" vor avea loc, de 
asemenea, în sala casei de cultură 
din str. Zalomit nr. 6, vineri, 31 oc
tombrie a.c., la ora 16,30.

Cu prilejul acestor trageri. Casa 
de Economii și Consemnațiuni va 
acorda numeroase ciștiguri in bani 
și in autoturisme.

Tragerile la sorți fiind publice, 
toți cei interesați sint invitați să 
participe la lucrările de efectuare 
a acestora.

Listele oficiale cu rezultatele 
fiecărei trageri la sorti vor fi pu
blicate in presa centrală.

★

bule la sporirea veniturilor lor bă
nești. De asemenea, toate servicii
le efectuate de C.E.C. sînt gratuite, 
iar sumele economisite, dobînzile 
și cîștigurile obținute sînt scutite 
de impozite sau de orice alte taxe.

Toți titularii libretelor de eco
nomii au dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună de sumele 
păstrate la C.E.C. în același timp 
depunătorii au dreptul de a condi
ționa restituirea sumelor depuse 
pe numele altor persoane. Titularul 
libretului de economii are dreptul, 
totodată, să introducă dispoziție 
testamentară in favoarea persoane
lor cărora dorește să li se elibe
reze sumele depuse în caz de 
deces. în ce privește dreptul de 
moștenire, depunerile la C.E.C. 
sînt supuse legislației în vigoare.

Manifestările prilejuite de sărbă
torirea „Săptăminii economiei" în 
perioada 25—31 octombrie a.c. con
stituie un nou prilej de dezvoltare 
a spiritului de economie, de inten
sificare a popularizării drepturilor 
și avantajelor economisii la C.E.C.

Filmul românesc peste hotare
După festivalurile cinematografice 

internaționale organizate luna aceas
ta la Manheim, Veneția, Cork—Ir
landa, Besanțon—Franța, filmul din 
producția națională se află înscris în 
programul unor apropiate manifestări 
dedicate, in exclusivitate, celei de-a 
7-a arte. Astfel, între 28 octombrie 
și 1 noiembrie va avea loc, la 
Lucea—Italia, Festivalul international 
al filmului de animație, reuniune ar
tistică pentru care au fost selectate 
cîteva realizări de excepție ale Stu
dioului „Animafilm" : „Ecce Homo", 
„Icar", „Formica", „Penelopa și cele 
nouă muze".

Pentru începutul viitoarei luni se 
anunță și participarea la Festivalul 
international al filmului maritim și 
naval, organizat, prin tradiție, anual, 
în localitatea spaniolă Cartagina. 
Alături de zeci de pelicule străine va 
fi proiectat aici și filmul regizorului 
Tudor Mărăscu — „Bună seara, Iri
na". Recentul film istoric românesc 
„întoarcerea lui Lăpușneanu" a fost 
selectat, la rîndul său, pentru festi
valul de Ia Chicago, împreună cu 
scurt-metrajele de animație „Trei 
mere", „Exodul spre lumină“, „Mă
iastră", „Nodul gordian" și „Casa 
bunicilor", care vor rula în cadrul 
unei secțiuni aparte a manifestării.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA

Excelenței Sale Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Zambia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări, cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
zambian prieten noi succese pe calea dezvoltării economice și propășirii so
ciale.

Exprim convingerea fermă că, pe baza înțelegerilor la care am ajuns îm
preună cu ocazia recentei dumneavoastră vizite la București, raporturile de 
strînsă prietenie, solidaritate și cooperare statornicite intre partidele și țările 
noastre se vor dezvolta și aprofunda in continuare, în interesul popoarelor 
român și zambian, al cauzei păcii, independenței naționale, destinderii și co
laborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Denumită adeseori „tara cupru
lui", datorită imenselor sale rezer
ve de „metal roșu", Zambia a de
pus eforturi susținute în anii care 
au urmat proclamării independen
tei (24 octombrie 1964) pentru va
lorificarea în folosul propriu a 
principalei bogății naționale. A- 
ceastă preocupare, materializată 
prin naționalizarea companiilor 
străine ce realizau profituri fabu
loase din jefuirea subsolului zam
bian, a fost continuată prin extin
derea bazei materiale a industriei 
extractive și formarea de cadre 
naționale cu o bună pregătire. As
tăzi, în vestita „centură de cupru", 
care adăpostește circa un miliard 
de tone de minereu, lucrează peste 
250 000 de muncitori, realizînd o 
producție de aproape 800 000 tone 
anual.

în același timp, ca rezultat al 
dorinței de a pune în valoare toa
te celelalte bogății ale țârii, de a 
descoperi noi surse de venituri, 
autoritățile zambiene acordă o a- 
tentie din ce în ce mai mare diver
sificării economiei naționale. Ast
fel, alături de întreprinderile de 
prelucrare a „metalului roșu", în 
ultimii ani au apărut uzine și fa
brici în domeniile siderurgiei, ci
mentului și chimiei, au fost con
struite baraje și hidrocentrale, s-a 
dezvoltat rețeaua de comunicații 
și de transporturi. Un loc central 
în cadrul actualului plan de dez
voltare 1979—1983 îl ocupă agricul
tura. Așa cum arată ziarul „Zam
bia Daily Mail", care apare la Lu
saka, guvernul zambian a adoptat 
un vast program de restructurare a 
agriculturii, care va permite în ur
mătorii zece ani asigurarea din re
surse proprii a necesarului intern 
de alimente principale.

Animat de sentimente de priete
nie și solidaritate față de tinerele 
state Independente ale Africii, po

A apărut „ERA SOCIALISTĂ", nr. 20/1980
Revista se deschide cu editorialul 

„Unitatea indestructibilă dintre partid 
și popor". în continuare, sînt publi
cate articolele „Dezvoltarea economi- 
co-socială sub semnul calității și e- 
ficienței" de Livlu Melinte, „Demo
crația socialistă și progresul social" 
de Marin Trăistaru și „Informatica 
și politica tehnologică" de Mihai Dră- 
gănescu. Din sumarul revistei spi
cuim articolele „Energia în strategia 
dezvoltării economiei naționale", „Cum 
ișl Îndeplinește teatrul funcțiile sale 
actuale" de Valentin Silvestru, „250 
de ani de la nașterea lui Horea" de 
Pompiliu Teodor, „Făurirea econo

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.
• Toate fetele mele : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Elvis : PATRIA — 9; 11.45;
14,30; 17,15; 20. BUCUREȘTI — 9; 
11.15: 13,30; 15.45; 18; 20,15, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18:
20.15.
• Infernul din zgirie-noriî LU
CEAFĂRUL — 9; 12; 16: 19.
• Bariera î CENTRAL — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Pierdut și regăsit : CAPITOL
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.15,
AURORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
18; 20.
• Dumbrava minunată : DOINA
— 9,15; 11; 12,45; 14,30: 16.15: 18; 
20. BUZEȘTI - 15,30; 17.30; 19.30, 
COTROCENI — 15: 17.15: 19.30.
• Vis de glorie : STUDIO — 10; 
12,30; 15; 20.
• Omul păianjen — Omul păian
jen se Întoarce: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Cascadorul Hooper: VICTORIA
— 9; 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20,15.
• Testul pilotului Pirx: TIMPURI 
noi — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18: 
20. LIRA —16: 18: 20.
• Familia Barkley de pe Broad
way: FEROVIAR — 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; 19, FLOREASCA — 9; 12; 
16; 19.
• Secretul nisipurilor : GRI VIȚA
— 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 — îs; 18: 20.
• Draga mea Iza : DRUMUț» SĂ
RII — 16; 18: 20.
o 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. 

porul român urmărește cu caldă 
simpatie eforturile depuse de po
porul zambian pentru lichidarea 
urmărilor dominației coloniale și 
făurirea unei vieți noi. El sprijină, 
totodată, cu fermitate acțiunile sale 
îndreptate spre consolidarea inde
pendentei, spre respingerea ames
tecului străin in treburile sale in
terne. în acest spirit. România so
cialistă a condamnat și condamnă 
raidurile agresive ale rasiștilor de 
la Pretoria întreprinse cu scopul 
de a submina munca pașnică a po
porului zambian și a semăna te
roarea, cerînd respectarea strictă a 
suveranității tînărului stat african.

Țara noastră promovează, in a- 
celași timp, raporturi de strînsă 
prietenie și colaborare cu Republica 
Zambia. La dezvoltarea continuă a 
acestora au contribuit în mod ho- 
tăritor întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenneth Kaunda, întîlniri care 
s-au încheiat de fiecare dată cu re
zultate deosebit de rodnice pentru 
conlucrarea dintre cele două țări. 
Astfel, vizita întreprinsă în luna 
septembrie a.c. la București de că
tre șeful statului zambian a mar
cat un nou și important moment 
în evoluția relațiilor dintre cele 
două țări. Reafirmind atașamentul 
ambelor țări față de principiile și 
prevederile înscrise în Tratatul de 
prietenie și cooperare semnat la 17 
aprilie 1979, cu prilejul vizitei la 
Lusaka a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cei doi președinți au 
exprimat voința comună de a dez
volta și intensifica legăturile dintre 
România și Zambia pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral și in alte domenii.

Extinderea și diversificarea ra
porturilor româno-zambiene cores
pund pe deplin intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

miei socialiste unitare și a socialis
mului multilateral dezvoltat în 
România" de Vasile Nichlta, „Rolul 
statului in societatea noastră socia
listă" de Manea Băbuț, „Retrospecti
vă șt perșpectiyă in cercetarea unor 
probleme vitale pentru omenire (1)“ 
de Mihail Florescu, „Tineretul, victi
mă a maladiei «structurale» a capi
talismului" de Marin Vladimir și 
Cristian Ionescu, „Negocierile globa
le în problema cooperării economica 
internaționale" de Dan Antonescu. 
Revista mal conține rubricile „Cărți 
și semnificații", „Revista revistelor" 
și „Cuvîntul cititorilor".

• Casa dintre clmpuri : VOLGA 
— 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18: 20.
• Braconierii : VIITORUL —15,30;
• ' ș«ia3de argint : GLORIA — 9; 
11.15: 13,30: 15.45: 18; 20.15. MO
DERN — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20,15.
• 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; 20.

teatre

• CU V1SLELE DE-A 
CURMEZIȘUL ATLANTI
CULUI. Francezul Gerard 
d’Aboville este, cum s-a mai re
latat, autorul unei inedite șl sen
zaționale performanțe: el a stră
bătut Atlanticul într-o barcă 
cu... vlsle, sfidînd toate inconve
nientele unei curse solitare, care 
a durat nu mai puțin de 72 
de zile. în această perioadă, el 
a lovit apele oceanului cu vîsle- 
le de 2 milioane de ori ! Cîntă- 
rind în momentul îmbarcării 72 
de kilograme, temerarul navi
gator avea la sfîrșitul cursei 
nutnai 62 de kilograme ; în 
schimb, volumul mîinilor, prac
tic, s-a dublat. Publicînd un 
amplu reportaj asupra acestei 
excepționale performanțe, „Pa

ris Match" amintește și alte re
corduri ale unor solitari. Ast
fel, Robert Knox Johnson este 
primul om din lume care. în 
1969, a întreprins ocolul lumii 
la bordul unei ambarcațiuni cu 
pînze, ceea ce i-a luat 312 zile ; 
Jean-Marc Boivin s-a lansat in 
1979 de pe Himalaia cu ajuto
rul unui deltaplan : Brian Allen 
a zburat in același an deasupra 
Canalului Mînecii intr-un avion 
acționat cu pedale ; Stan Bar
rett a stabilit în 1969 la bor
dul unul automobil recordul 
mondial de viteză pe sol: 1199,96 
km/h ; iar Amaud de Rosnay 
a străbătut anul acesta de-a 
curmezișul Pacificului o distan
tă de 917 km stînd in picioare 
pe o simplă planșetă de lemn 
prevăzută cu un catarg.

• ARHITECTURĂ PO
LARĂ. Pentru a face mai su
portabilă monotonia peisajului 
nordic, arhitecții sovietici au 
propus citeva variante de culori 
pentru orașele ce se construiesc 
dincolo de Cercul Polar. Cu aju
torul unor panouri glazurate, 
fațadele clădirilor se colorează 
în culorile curcubeului pe gru
puri de edificii în care predo
mină o anumită culoare.

• INAUGURA
REA NOULUI TEATRU 
MUZICAL DIN PARIS. Un 
concert simfonic care a cuprins 
lucrări de Berlioz și Strawlnski 
a marcat inaugurarea noului 
Teatru muzical din Paris, cu o

capacitate de 2 500 de locuri. Pe 
scena teatrului vor fi prezenta
te opere și balete, operete, con
certe simfonice.

• SCHIORUL PA
TRUPED. Australianul John 
Breiden. amator de schi nautic, 
nu o dată și-a părăsit ciinele pe 
malul apei pentru a face spor
tul preferat. Prietenul său insă, 
patrupedul, se... plictisea și une
ori dădea semne de „nerăbda
re". așa că stăpinul lui a recurs 
la alcătuirea unor schiuri potri
vite și după cum se poate ve
dea în imagine cei doi sînt din 
nou Împreună. John Breiden,

care este și săritor cu parașuta, 
intenționează acum să-și iniție

ze ciinele și in zborurile cu 
„umbrela de mătase".'

• CASCADA NECU
NOSCUTĂ. Se pare că șl in 
zilele noastre mai sînt locuri 
neștiute pe Pămint. Un grup 
de lucrători din nord-estul Ar
gentinei a descoperit o cascadă 
înaltă de 103 metri, avînd re
pere geografice despre care nu 
amintește nici o hartă. Locuito
rii orașului Posadas, centrul 
administrativ al provinciei 
nord-estetice a tării, au auzit 
pentru prima oară de existenta 
cascadei și a riului pe care ea 
se află.

© IPOTEZĂ ANTRO
POLOGICĂ. Cind a început 
să umble strămoșul cel mai În

depărtat al omului? Acum 
3 750 000 de ani, consideră an
tropologii englezi. Studiind îh 
Tanzania urme ale pașilor unui 
hominid, ei au ajuns la conclu
zia că acesta a început să se 
sprijine pe membrele inferioare 
cu trei sferturi de mileniu mai 
devreme decit se credea pînă 
acum.

• TAINA PEȘTERII. In 
timp ce studiau peștera „Solus- 
ka glava", speologii iugoslavi au 
descoperit un lac înghețat la 
adîncimea de 450 de metri. Mai 
mult, sub stratul gros de gheată 
al lacului subteran. în fața cer
cetătorilor s-a deschis un fel de 
falie ce duce spre interiorul pă
mîntului. în prezent se fac cer
cetări amănunțite în legătură cu 
acest „coridor" subteran, care 
atinge adîncimea de 700 metri.

• „STEAUA POLA
RĂ" LA LICITAȚIE. Unu> 
din cele mai cunoscute diaman
te din lume — „Steaua polară" 
— de 41,28 carate, va fi scos la 
licitație luna viitoare, la Gene
va. Diamantul se află montat 
intr-un ineL El a fost descope
rit in urmă cu peste 200 de ani 
in minele Galconda, din apro
piere de Hyderabad (India). 
Valoarea sa este estimată la 
1,5 milioane dolari. Printre cei 
cărora Ie-a aparținut celebrul 
diamant a fost și Joseph Bona
parte, regele Neapolelui, iar 
intre ultimii posesori — un mag
nat al petrolului, a cărui colec
ție de bijuterii va fi scoasă 
acum la licitație.

• Teatrul Național (sala mică) : 
Hagi Tudose — 19,30; (sala Ate
lier) : Așteptîndu-I pe Godot — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor ; Mihai Brediceanu. 
Solist : Dan Grigore — 19.30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Infidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Minetti — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
—19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Sfîntul Mitică Blajinul — 
19,30; (sala Studio) : Sentimente și 
naftalină — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Noaptea pe asfalt (premie
ră) — 19.30.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș Ia Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : De ce 
nu cade soarele — 19,30.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : La fîntina dorului — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Din 
lumea Iui Alecsandri — 17.
• Teatrul „Țăndărică* * : Ileana 
Sinziana — 10; Unde zbori. Spe- 
rie-Ciori ? — 17.
• Circul București: Circul urșilor 
polari — 19,30.
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Problemele energetice își pot găsi rezolvarea 
printr-o amplă colaborare internațională

Masă rotundă la Belgrad a unor reprezentanți 
din țări in curs de dezvoltare

BELGRAD 23 (Agerpres). — La 
Zagreb s-au încheiat lucrările unei 
„mese rotunde" a reprezentanților 
țărilor în curs de dezvoltare, avînd 
ca temă cooperarea în domeniul e- 
nergiei și dezvoltarea economică. La 
reuniune au participat oameni poli
tici, economiști, oameni de știință 
din 28 de țări în curs de dezvoltare 
din Europa,, Africa, Asia. America 
Latină, precum și reprezentanții a 9 
organizații internaționale, printre 
care și O.P.E.C, La lucrările „mesei 
rotunde" participă și un reprezen
tant din tara noastră. Participantii 
au relevat că drumul spre soluționa
rea trainică a actualelor probleme 
energetice ale țărilor în curs de dez
voltare, premisă esențială a progre
sului lor, îl constituie instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

La reuniune s-a subliniat necesi
tatea întăririi cooperării in domeniul 
energiei între țările în curs de dez
voltare, în așa fel încît să se conso
lideze poziția lor colectivă. în acest 
cadru, s-a cerut țărilor exportatoare 
de petrol să depună eforturi pentru 
a atenua situația dramatică a peste 
30 de țări in curs de dezvoltare im
portatoare, Totodată, s-a arătat că 
este necesar ca țările O.P.E.C. să în
treprindă măsuri concrete pentru a 
acorda țărilor slab dezvoltate priori
tate în aprovizionarea cu energie, pe 
baza prețurilor oficiale. De aseme
nea, participanțil au subliniat nece
sitatea utilizării întregului potențial 
energetic al fiecărei țări in curs de 
dezvoltare, a găsirii și utilizării da 
noi resurse energetice.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. ce se desfășoară la 
Moscova, Sovietul Suprem, informea
ză agenția T.A.S.S., l-a desemnat joi 
pe Nikolai Tihonov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., in 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în locul lui 
Aleksei Kosighin, eliberat din func

ție, la oerere. In legătură cu starea 
sănătății sale.

în ultima zi a lucrărilor. Sovietul 
Suprem a aprobat planul de stat de 
dezvoltare economică și socială și 
bugetul de stat pe 1981. De aseme
nea, au fost adoptate bazele legis
lației U.R.S.S. și ale republicilor 
unionale privind infracțiunile admi
nistrative.

Manifestări cu prilejul Zilei armatei
Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei armatei Republicii 
Socialiste România, in multe tari ale 
lumii au avut loc manifestări consa
crate marcării acestui eveniment.

partid din ar-

Vizita delegației F.D.U.S. în R. P. Chineză
BEIJING 23 (Agerpres). — Dele

gația Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
condusă de tovarășa Tamara Dobrin, 
președintele executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S., care, la invi
tația Comitetului Național al Con
siliului Consultativ Politic Popular, 
efectuează o viziță în Republica 
Populară Chineză, a avut joi o în- 
tîlnire cu tovarășul Ulanhu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze, vicepreședinte al Comitetu
lui Național al Consiliului Consulta
tiv Politic Popular.

în cadrul întîlnirii au fost evocate 
bunele raporturi de prietenie și co
laborare care s-au statornicit și se 
dezvoltă între partidele, țările și po
poarele noastre, însemnătatea schim
bului de vizite și a contactelor re
ciproce dintre Frontul Democrației și 
Unității Socialiste din România și

Consiliul Consultativ 
din R.P. Chineză. A 
importanța deosebită 
convorbirilor de la 
Beijing dintre tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hua Guofeng, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei frățești 
și colaborării multilaterale româno- 
chineze.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
reciproc de informații cu privire la 
preocupările actuale în domeniul 
construcției socialiste din cele două 
țări, evidențiindu-se eforturile de
puse pentru îndeplinirea sarcinilor 
actuale și de perspectivă ale dezvol
tării economice și sociale.

A fost prezent Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, 
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Politic Popular 
fost subliniată 

a întilnirilor și 
București și 

Nicolae

Tovarășul Kim Ir Sen a primit 
delegația U.T.C. — U.A.S.C. R.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central ăl Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
a primit, joi, delegația Uniunii Tine
retului Comunist și Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia, condusă de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care efectuează o vizită in 
R. P. D. Coreeană la invitația Uniu
nii Tineretului Muncitoresc 
(U.T.M.S.).

Din partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, președintele

Socialist
Nicolae 

al Parti-

Republicii Socialiste România, au fost 
transmise, cu acest prilej, cele mai 
calde felicitări tovarășului Kim Ir 
Sen, pentru realegerea sa în înalta 
funcție de secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
din Coreea, un salut cordial 
de noi și noi succese pentru 
coreean prieten.

Mulțumind, tovarășul Kim 
a rugat să se transmită eminentului 
conducător al poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, salutări 
călduroase din partea sa, a partidu
lui și poporului coreean, precum și 
cele mai bune urări de noi succese in 
edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Muncii 
și urări 
poporul
Ir Sen

In favoarea adoptării de măsuri constructive, 
practice la reuniunea de la Madrid

ROMÂNIA SOCIALISTĂ: Contribuție activă
la promovarea țelurilor O.N.U., la asigurarea păcii,

în lume

La Moscova, atașatul militar, aero 
și naval al României in U.R.S.S., ge
neral-maior Gheorghe Dinculescu, a 
organizat la Muzeul militar central o 
expoziție de fotografii, precum și o 
gală de filme documentare infățișind 
realizările poporului român in edi
ficarea noii societăți, contribuția ar
matei române la victoria finala asu
pra Germaniei naziste. Au participat 
general de armată A. L. Ghetman, 
M. G. Sobolev, locțiitor al șefului Di
recției politice superioare a armatei 
și flotei U.R.S.S., general-colonel P. I. 
Sisoiev, locțiitor al șefului spatelui, 
generali și ofițeri ai armatei sovie
tice, atașați militari și membri ai 
corpului diplomatic, ziariști.

militar, aero 
in R. D. Ger-

tulul organizațiilor de 
mata iugoslavă.

La Berlin, atașatul 
și naval al României 
mană, col. Burbulea Mihai, a avut o
întilnire cu cadre și elevi de la Școa
la navală de subofițeri „Walter 
Steffens", cărora le-a vorbit despre 
semnificația Zilei armatei Republicii 
Socialiste România, relevînd contri
buția țării noastre la victoria asupra 
fascismului în cel de-al doilea război 
mondial. Au fost organizate, de ase
menea, o gală de filme, o expoziție 
de fotografii și de carte înfățișînd 
realizările poporului român în edi
ficarea noii societăți.

ATENA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Greciei, Constantin Kara
manlis, l-a'primit pe Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului R.S. Ce
hoslovace, cu care a avut o convor
bire în probleme legate de dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
și în unele probleme internaționale 
de interes comun.

într-un comunicat publicat la În
cheierea vizitei, se relevă dorința

părților de a dezvolta bunele relații 
dintre cele două țări. Părțile și-au 
exprimat îngrijorarea față de creș
terea încordării in viața internațio
nală și au subliniat că vor continua 
să susțină procesul început la Hel
sinki S-a exprimat speranța că reu
niunea de la Madrid se va desfășura 
într-un spirit constructiv, va hotărî 
convocarea unei conferințe de dezar
mare în Europa.

Tn urmă cu 35 de ani, la 24 octom
brie, cînd flăcările' celei mai mari 
conflagrații pe care o cunoscuse 
omenirea abia se stinseseră, a intrat 
în vigoare Carta Națiunilor Unite și, 
odată eu aceasta, a luat ființă o nouă 
organizație internațională a statelor 
— expresie a hotăririi popoarelor de 
„a feri generațiile viitoare de flage
lul războiului", după cum proclamă 
însăși Carta în primele cuvinte ale 
textului său. Acea memorabilă zi a 
Intrat — grație unei hotăriri a Adu
nării Generale a O.N.U. — in calen
darul aniversărilor politice Internațio
nale ca ZIUA NAȚIUNILOR UNITE, 
constituind un prilej de reafirmare a 
adeziunii statelor la scopurile și prin
cipiile Cartei, de mobilizare a opi
niei publice, a popoarelor la înfăp
tuirea aspirațiilor de pace, securitate 
și progres cărora Carta 
expresie.

în acest răstimp, lumea a cunoscut 
mari prefaceri și, împreună .
organizația. Numărînd astăzi 153 de 
state membre, față de numai 51 de 
state semnatare ale Cartei în 1945, 
O.N.U. a devenit un for practic uni
versal. in care toți membrii participă 
pe picior de egalitate. Fără îndoială, 
aceasta constituie 
o , expresie a pro
cesului obiectiv 
necesar de demo
cratizare a rela
țiilor internaționa
le, de creare a 
condițiilor ca toate ----- ;
rent dg mărimea lor și de regimul 
lor social-politic, să-și poată spune 
cuvintul în toate problemele care 
afectează viața lor, să participe la so
luționarea justă și trainică a proble
melor care confruntă omenirea.

Anul acesta, aniversarea a 35 de 
ani de la crearea Organizației Națiu
nilor Unite are pentru România o 
semnificație specială, coincizind cu 
împlinirea unui sfert de veac de cînd 
țara noastră a devenit membră a 
O.N.U. Este un sfert de veac de parti
cipare activă și constructivă Ia acti
vitățile Organizației Națiunilor Unite.

Un moment de o deosebită impor
tanță, de profundă semnificație pen
tru însemnătatea pe care A“!~
o acordă organizației, 
participarea tovarășului

le dă

cu ea, și

Generale, ar avea o influență pozi
tivă asupra vieții politice mondiale, 
ar contribui la reglementarea și pre
venirea conflictelor intre state, la în
tărirea legalității internaționale.

Primejdiile pe care la reprezintă 
spirala ascendentă a cursei înarmă
rilor șj crearea iluziei că se poate 
trăi în liniște și siguranță, cînd exis
tă' enorme acumulări de mijloace de 
distrugere în masă, au generat o se
rie de inițiative românești vizînd 
scoaterea din imobilism a negocieri
lor de dezarmare și angajarea unui 
proces autentic de dezarmare. O im
portantă asemenea inițiativă este 
legată de creșterea vertiginoasă a 
cheltuielilor militare, care devin o 
povară de nesuportat pentru toate 
popoarele. Ca urmare a unei propu
neri românești, O.N.U. a început 
examinarea mai aprofundată a pro
blemelor bugetelor militare. în scopul 
identificării și elaborării principiilor 
care 
te lor 
cerii 
prim 
acorduri internaționale în acest do
meniu.

Tot ca urmare a unor inițiative ro-

să stea la baza activității sta
in domeniul înghețării și redu- 

cheltuielilor militare, ca lin 
pas în direcția încheierii unor

din acest an consacrată noii ordini, 
eforturile țării noastre, împreună cu 
ale celorlalte țări din „Grupul celor 
77“ se îndreaptă spre lansarea in anul 
viitor a negocierilor globale în ca
drul O.N.U., cu 
statelor, menite 
atit problemelor 
pe termen lung 
lor în curs de 
voltării stabile a economiei mondiale.

Sintetizînd cerința stringentă ca 
O.N.U, să contribuie în măsură tot 
mai însemnată la rezolvarea dificul
tăților politice și economice care con
fruntă astăzi omenirea, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „In 
actualele împrejurări de încordare 
internațională, considerăm că un rol 
de mare însemnătate au Organizația 
Națiunilor Unite, celelalte organisme 
internaționale, care trebuie să facă 
totul pentru a contribui la solutio
narea problemelor, cu participarea 
unită a tuturor popoarelor. Este ne
cesar să facem totul ca popoarele — 
adevăratele făuritoare ale istoriei — 
să-și asume o răspundere tot mai 
mare, să-și facă ascultat cuvintul in 
toate problemele 
Prin inițiativele

participarea tuturor 
să găsească soluții 
urgente, cit și celor 
ale progresului țări- 
dezvoltare, ale dez-

DE ZIUA NAȚIUNILOR UNITE
popoarele, Indife-

La Beijing, atașatul militar, aero 
șl naval al României în R.P. Chineză, 

- . colonel loan Dubeșteahu; a organizat 
o gală de filme documentare și o ex
poziție de fotografii care redau as
pecte din construcția socialismului în 
România, din viața și activitatea mi
litarilor români. Au participat Yang 
Yong, membru al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major al Armatei popu
lare chineze de eliberare, Gan 
Weihan, locțiitor al șefului Direcției 
generale politice a armatei, ~ 
Haifeng, adjunct al ministrului 
cerilor externe, comandanți de 
unități, atașați militari.

La Casa centrală a armatei din 
Praga a avut loc o adunare festivă 
organizată de Ministerul Apărării 
Naționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Cu acest prilej, atașa
tul militar și aero, col. Voicu Țugurel, 
a reliefat contribuția poporului ro
mân- la războiul, antihitlerist, parti- , 

■ ciparfea armatei române la eliberarea 
Cehoslovaciei. De asemenea, generȘi" 
locotenent J. Klouda a vorbit des
pre contribuția armatei române la 
eliberarea Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, pentru care poporul 
cehoslovac poartă o veșnică recu
noștință. Au fost prezentate filme 
documentare românești. ■

LUANDA 23 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Republicii Populare 
Angola a difuzat un comunicat in 
care se arată că granițele din sudul 
țării sînt încălcate zilnic de către 
forțe militare terestre și aeriene alb 
regimului rasist de la Pretoria ce 
acționează de pe teritoriul Namibiei, 
ocupat ilegal de R.S.A. Permanentele 
încălcări ale suveranității Angolei, 
se spune în comunicat, obligă poporul

angolez și forțele armate dislocate 
în provinciile sudice să fie întot
deauna în stare de luptă, fapt care 
impietează asupra dezvoltării social- 
economice a regiunilor respective^

Ministerul Apărării a lansat între
gului popor angolez apelul de a res
pinge cu fermitate acțiunile agresive 
ale Regimului minoritar din R.S.A. la 
adresa Angolei.

România 
l-a constituit 

___ ____ __ Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea jubiliară din 
octombrie 1970 a Adunării Generala 
a O.N.U., cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la crearea organizației.

In spiritul înaltei răspunderi față 
de destinele 
terriaționale

crearea organizației.

Zhang 
afa- 
marl

avutLa Belgrad, la Casa armatei a 
loc o adunare festivă. Despre semni
ficația evenimentului aniversat a vor
bit colonel Manea Dumitru, atașatul 
militar, aero și naval al României in 
R.S.F. Iugoslavia. care a infățișat 
contribuția armatei române in războ
iul antihitlerist și realizările obți
nute de poporul român în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Au participat general-colonel 
Bruno Vuletici, locțiitor al Secreta
rului federal pentru apărarea na
țională, și general-locotenent Meto- 
die Stefanovski, secretar al Comite-

La Academia militară „Kim Ir 
Sen", din Phenian, a avut loc o adu
nare festivă la care au participat 
generali și ofițeri, cadre didactice și 
studenți. Adunarea a fost deschisă 
de general-maior O Ghi Su, coman
dantul academiei. Atașatul militar, 
aero și naval al României in R.P.D. 
Coreeană, col. Constantin Anghel, a 
vorbit despre semnificația eveni
mentului sărbătorit. A fost prezen
tată o expoziție de fotografii și filme 
documentare care înfățișează aspecte 
din viața și activitatea ostașilor ar
matei române.

Manifestări asemănătoare au fost 
organizate, cu același prilej, de ata- 
șații noștri militari la Delhi, Lon
dra, Roma și Atena.

(Agerpres)

între forțele irakiene și iraniene
Comunicatele militare difuzate Ia 

Bagdad și Teheran și reluate de 
agențiile internaționale de presă in
formează că între forțele militare 
terestre, aeriene și navale irakiene 
și iraniene continuă să se desfă
șoare, în diverse sectoare ale fron
tului. lupte violente soldate cu mari 
pierderi materiale, 
nică de luptă.

Comandamentul 
tei irakiene a dat 
nicate, reluate de 
care se arată că cele mai dure con
fruntări au loc în zonele Khorram- 
shar, Unde continuă luptele de stra
dă, și Abadan. Unități de blindate 
și tancuri, care împresoară Abadanul 
— relevă comunicatele irakiene — 
se pregătesc pentru asaltul final 
asupra orașului, important centru al 
industriei petroliere din Iran. Arti
leria și aviația Irakiană continuă 
bombardamentele asupra Abadanu- 
lui, Khorramsharului, localităților 
Ahwaz și Dezful, asupra concentră-

umane și in teh-
general al arma- 
publlcitătii comu- 
agentia I.N.A., in

rilor de trupe iraniene și mijloacelor 
de comunicații.

Pe de altă parte, postul de radio 
Teheran și agenția PARS au anun
țat că în cursul operațiunilor desfă
șurate pe frontul occidental, artile
ria iraniană a distrus mai 
poziții irakiene în zonele Sare-Pole- 
Zahab și în provincia Khermansah. 
La Abadan, unde forțele irakiene au 
cucerit mai multe cartiere, ca și la 
Ahwaz. continuă luptele Împotriva 
forțelor irakiene, iar in orașul Khor- 
ramshar se dau lupte corp Ia corp. 
Aviația iraniană a continuat bom
bardamentele asupra Bagdadului și 
a altor obiective economice și mili
tare din Irak și a atacat pozițiile 
irakiene in diverse sectoare ale 
frontului, pr'pvocind părții Irakiene 
importante pierderi. Comunicatele 
iraniene relevă, de asemenea, că 
aviația irakiană a continuat atacu
rile asupra unor obiective economice 
și militare iraniene.

multa

(Agerpres)

păcii și securității in- 
____,_____ - propriu Întregii șale 
activități internaționale — România 
a înscris necesitatea sporirii rolului 
O.N.U. în viața internațională, in 
abordarea și soluționarea probleme
lor fundamentale 'ce confruntă con
temporaneitatea ca una din preocu
pările centrale ale politicii sale ex
terne. Pentru a da un exemplu de 
profundă actualitate, pornind de la 
acuitatea cu care se pune problema 
stingerii focarelor de tensiune și 
conflict, țara noastră a inițiat în- 
scrlefea pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. a punctului inti
tulat „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state". 
Această inițiativă își propune să sti
muleze găsirea unor căi și modalități 
prin care O.N.U. să joace un rol 
mai activ și să aducă o contribuție 
mai substanțială la prevenirea, apla
narea și soluționarea problemelor li
tigioase și a conflictelor dintre sta
te. Ampla dezbatere prilejuită de 
examinarea propunerii românești 
privitoare la. principiul reglementării 
exclusiv prin mijloace pașnice a pro
blemelor dintre state a evidențiat 
consensul membrilor O.N.U. asupra 
elaborării unei Declarații privind re
glementarea pașnică a diferendelor. 
Fără îndoială că adoptarea unei ase
menea declarații, ca un prim pas că
tre elaborarea unui tratat mondial 
cuprinzînd obligații ferme in acest 
domeniu, ca și examinarea și pu
nerea in practică a altor propuneri 
formulate de state, intre care se nu
măra și propunerea țării noastre 
privind înființarea unei comisii de 
bune oficii și conciliere a Adunării

mânești, izvorîte din aceleași preocu
pări, sub egida O.N.U. au fost elabo
rate rapoarte privind consecințele 
economice și sociale ale cursei înar
mărilor, care au contribuit la mai 
buna înțelegere de către guverne a 
problemelor pe care le pune această 
cursă, la mobilizarea opiniei publice 
la cauza dezarmării.

Un alt domeniu în care țara noas- 
tară a întreprins numeroase iniția
tive în cadrul O.N.U. este acela al 
edificării noii ordini economice in
ternaționale. în acest sens, Româ
nia a desfășurat o susținută ac
tivitate, marcată de idei și contribu
ții originale, întemeiate pe experien
ța dezvoltării economico-sociale a 
țării noastre și pe principiile promo
vate de România în colaborarea eco
nomică internațională.

Un alt exemplu al preocupării sta
tornice a României pe linia promo
vării țelurilor Națiunilor Unite îl 
constituie Conferința O.N.U. pentru 
știință și tehnologie, care a avut loc 
în urmă cu un an la Viena, înche
iată cu un amplu program de acțiune 
în acest domeniu, materializare a 
unei inițiative a României, cu prile
jul participării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia sesiunea jubiliară din 
1970 a Adunării Generale a O.N.U., 
prin înscrierea pe ordinea de zi a 
unui important punct privind „rolul 
științei și tehnologiei moderne în 
dezvoltarea tuturor națiunilor, șl în 
primul rind a celor în curs de dez
voltare".

împreună cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare. România a prezentat 
la recenta sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată 
problemelor noii ordini economice 
internaționale un ansamblu de pro
puneri determinate de necesitatea 
urgentă de a se trece la măsuri prac
tice de restructurare a raporturilor șl 
mecanismelor economice internațio
nale, care să asigure edificarea unor 
relații întemeiate pe egalitate și echi
tate. Tn prezent, după eșecul regreta
bil înregistrat de sesiunea specială

internaționale".
și propunerile sale 

— materializate, 
între altele. în 
crearea în 1974 a 
Comitetului sj 
cial pentru Ca ' 
O.N.U. și crede
rea rolului orga

nizației — România a adus contribuții • 
esențiale la declanșarea unui proces 
de perfecționare și întărire a organi
zației. Obiectivul acestui proces este 
ca O.N.U. să devină un for prin care 
toate statele să poată participa direct 
și efectiv la rezolvarea problemelor 
internaționale și, totodată, un instru
ment eficace în prevenirea și înlătu
rarea crizelor și conflictelor, in apă
rarea și consolidarea suveranității și 
securității fiecărui stat, in curmarea 
actelor de forță, în dezvoltarea colabo
rării între națiuni.

Intensa activitate a României în 
cadrul O.N.U., contribuția ei substan
țială la realizarea sarcinilor ce revin 
organizației mondiale se bucură de o 
deosebită considerație și prețuire in 
rindul membrilor O.N.U., a factorilor 
de conducere ai înaltului for. Dind 
expresie acestei aprecieri, secretarul 
general al O.N.U,, Kurt Waldheim, 
arăta: „Îmi este bine cunoscut atașa
mentul României față de cauza pro
clamării obiectivelor O.N.U. Rolul și 
participarea României în problemele 
internaționale sînt in mod eminent 
ilustrate de activitatea dinamică a 
prestigiosului său conducător, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. întreaga 
lume este conștientă de contribuția 
sa unică la normalizarea relațiilor 
dintre state, la reglementarea con
flictelor și disputelor internaționale 
prin negocieri intre părțile implicate 
și instaurarea unui nou tip de rela
ții intre state".

In ciuda obstacolelor care stăruie 
tn calea acestui proces. România so
cialistă, așa cum a arătat in repetate 
rinduri președintele republicii, este 
hotărită să-și aducă cu aceeași con
secvență și fn viitor contribuția la 
creșterea continuă a capacității de 
acțiune, prestigiului și autorității 
Organizației Națiunilor Unite, astfel 
încît ea să corespundă marilor spe
ranțe pe care popoarele lumii le-au 
învestit în acest for.

Tralan CHEBELEU

O gravă problemă umanitară a continentului
analizată într-o amplă anchetă a revistei „Der Spiegel

Muncitorii străini sînt primii

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
— 24 octombrie — secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a dat pu
blicității un mesaj în care face un 
succint bilanț ăl celor 35 de ani 
care au trecut de la crearea O.N.U., 
relevînd că „domeniul activității 
Națiunilor Unite cuprinde în prezent, 
practic, toate problemele majore ale 
omenirii în sfera politică, economică, 
șocială, culturală și umanitară". „O 
activitate de asemenea anvergură — 
se subliniază în mesaj — nu poate fi 
ușoară. Nu putem aștepta soluții ra
pide pentru problemele globale com
plexe. însă noi nu ne-am îndeplini 
obligațiile față de generațiile viitoare 
dacă nu am persevera in căutarea 
soluțiilor la aceste probleme, in ciu
da dificultăților și a dezamăgirilor.

Sintem angajați să acționăm îndeo
sebi pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care 
să fie eficace și echitabilă penfi-u 
toți".

La rindul său, președintele!" 
tualei 
rale
Wechmar, a subliniat. într-un mesaj, 
că „acest document înțelept și echi
librat care este Carta O.N.U. și pe 
care popoarele lumii s-au angajat să-l 
susțină, le cere să rezolve diferen
dele și situațiile internaționale prin 
mijloace pașnice, să dezvolte relații 
prietenești între națiuni, bazate pe 
respectarea principiului egalității și 
autodeterminării popoarelor, să lupte 
pentru soluționarea problemelor mon
diale de ordin economic, social sau 
umanitar".

sesiuni a
a O.N.U.,

._____ ac-
Adunării Gfe,.e- 

Riidiger von

...la concedieri, la muncile cele mai 
victime ale atacurilor dezlănțuite de

Muncitorii străini din R.F.G. sînt din ce în ce mai frecvent victime 
ale unor discriminări de tot felul — de la repartizarea locurilor de muncă 
și salarizare și pină la poziția in viața socială și politică — discriminări 
cărora li se adaugă acum un nou element, apariția față de aceștia a unor 
resentimente șovine de esență fascistă — scrie intr-un număr recent cu
noscuta revistă vest-germauă „DER SPIEGEL".

Analjzind și exemplificind pe larg 
fenomenul, revista notează : „Vio
lența ucigătoare și o atmosferă pe
riculoasă insoțesc un val nou de 

xenofobie ce se revarsă asupra celor 
4 milioane de muncitori străini citi 
rezidă actualmente in R.F. Germa
nia". Un ministru al landului Re- 
nania de Nord — W’estfalia. citat de 
aceeași revistă, este de părere că 
reacțiile împotriva străinilor ce se 
înregistrează în vremea din urmă cu 
o frecvență alarmantă „nu pot fi ca
lificate decit rasiste și fasciste".

Atmosfera de teamă, manifestările 
violente la adresa a tot ce este 
„străin" sînt Întreținute și provocate 
de forțe mai mult sau mai puțin 
oculte, utilizind un „inconfundabil ' 
jargon fascist", forțe ce se prezintă 
ca exponente ale unei așa-zise „minii 
și nemulțumiri populare". Se fac sim
țite tot felul de „inițiative cetățe
nești", cum ar fi „Gruparea cetățe
nească — stop străinilor" care au 
trezit îngrijorarea autorităților locale.

„Stafii de altădată își fac din nou 
apariția : cuvinte ce și-au găsit con
sacrarea în vremurile de glorie ale 
fascismului, exprimînd șovinismul 
extrem, au căpătat din nou circu
lație" — scrie „Der Spiegel", care 
citează în acest sens scrisoarea adre
sată cotidianului „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG" de un 
adept al „purității rasei germane" : 
„Prezența fiecărui străin ne alterează 
identitatea națională" scrie acesta cunațională" scrie acesta cu

un revoltător cinism. Un alt exemplu 
citat de revistă : așa-zisa grupare 
„Inițiativa cetățenească din Bonn 
pentru apărarea împotriva degradă
rii ființei naționale" întreabă, la ru
brica de scrisori a ziarului „DIE 
WELT" dacă „soarta Europei este de 
a se scufunda tn haos datorită va
lului de muncitori emigranți și ce 
se va alege in acest caz de cultura 
apuseană Nu este de mirare, de
altfel, că ziarele amintite publică 
asemenea scrisori, ținind seama de 
pronunțata lor orientare de dreapta.

Și revista „Der Spiegel" aduce in 
continuare alte exemple semnifica
tive : In localitatea Lahr, un moto- 
ciclist a tras din goana vehiculului 
focuri asupra unui cămin de mun
citori străini. La Bremen, acționează 
„Mișcarea populară pentru oprirea 
influențelor străine"; In regiunea 
Stuttgart „Inițiativa cetățenească 
pentru oprirea imigrărilor" averti
zează împotriva pericolului pe care 
II creează prezența străinilor In pri
vința „ordinii, curățeniei și sănătă
ții publice". „Acțiunea Germania 
pentru germani" bombardează ziarele 
din Suabia cu anunțuri tendențioase. 
Iar cine protestează împotriva unor 
astfel de atitudini, cum a fost cazul 
cu un activist sindical din Stuttgart, 
riscă să primească o ripostă deloc 
plăcută din partea „Ligii împotriva 
străinilor" din Wangen : „Vom avea, 
noi grijă să băgăm frica în toată 
adunătura asta de străini".

grele și neplăcute 
„cămășile brune

Acest gen de manifestări, mergînd 
de la simpla șicană și pină la ame
nințarea vieții, iși au rădăcinile — 
apreciază „Der Spiegel" — in con
dițiile sociale din ce in ce mai ten
sionate. in semnalele de alarmă ale 
vieții economice și politice". In acest 
context nu poate, fi trecută cu vede
rea permanenta teamă pentru pier
derea locului de muncă. După cum 
explică istoricul Adolf Leschnitzer, 
„in conjuncturi dificile, durerea și 
teama, pe scurt, toate loviturile sor
ții ce se acumulează în astfel 
rioade asupra majorității, pot 
speculate de anumite forțe și 
zate sub forma nemulțumirii 
unor grupuri minoritare" 
de față, muncitorii străini.

Realitatea arată tnsă că 
lucru ieftină pe care o 
muncitorii străini, supusă 
ploatări crîncene, joacă un rol im
portant In economia țărilor-gazdă. 
„Economiștii, sindicatele, ca și pa
tronii — arată „Der Spiegel" — sînt 
unanimi In a aprecia că nici unul din 
cei 770 000 de șomeri localnici nu 
ți-a pierdut postul din cauza unui 
străin, tn schimb, este sigur că o 
mare parte a serviciilor sociale de 
care el beneficiază nu ar fi posibilă 
fără aportul acestor muncitori stră
ini. Fără ei procesul productiv s-ar 
fi împotmolit demult. Fără cei 
30 000 de străini care sudează ți 
montează pentru -Daimler-Benz-, 
întreprinderea din Stuttgart ar fi 
privată de o cincime din forța de 
muncă. Muncile cele mai dificile, 
mai monotone, mai neplăcute — 
toate sînt prestate de muncitorii 
străini. Cu cit ritmul lucrului este 
mai obositor, timpul de muncă mai

femei.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

LA SESIUNEA CONFERINȚEI GENERALE A UNESCO a fost exa
minat punctul de pe ordinea de zi privind contribuția UNESCO la îmbu
nătățirea situației femeii in lume. Luind cuvintul in cadrul dezbaterilor, 
delegatul român a subliniat necesitatea întăririi contribuției UNESCO lă 
mobilizarea maselor de femei din întreaga lume in lupta pentru eradicarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, 
pentru dezarmare, pentru asigurarea drepturilor sociale vitale ale tuturor 
oamenilor muncii, ale maselor de "

de pe- 
fi ușor 
canali- 
asupra 

— in cazul

mîna de 
constituie 
unei ex-

Un cămin pentru muncitori străini din localitatea Lorrach, distrus de vandalii 
neofasciștii

neregulat, efortul mai mare, cu atit 
mai apreciabilă este ponderea străi
nilor pe schemele de încadrare. La 
banda rulantă ți in halele de mon
taj cu muncă In schimburi, așa-zisă 
-Gastarbeiten» — muncitorii oaspeți 
— ating pină la o pătrime din anga
jați".

„E drept, continuă revista amintită 
nu poate fi negat faptul că, la 
strimtoare, muncitorii străini sînt 
primii amenințați cu concedierea. 
Dar nici acest lucru ți nici faptul că 
ei prestează munci pe zare mulți 
cetățeni ai țării de fapt nici nu fi 
le doresc, nu lini menționate In ar
gumentele ațițătorilor neonaziști. 
Ceea re ti propagă cu frenezie fi în
căpățînate este că "Străinii ne fură 
locurile de muncă»".

O pildă in acest sens a constituit-o 
campania electorală a Partidului Na
țional Democrat In cadrul emisiu
nii TV „Partide tn alegeri", P.N.D. 
instiga de pe micul ecran : „P.N.D. 
cere «stop străinilor!»". „E drept, 
notează «Der Spiegel», deocamdată 
Partidul Național Democrat a inre-

gistrat. In opțiunile electoratului, 
aceeași tendință ca și confrații săi 
Intru crez : descendentă. Dar nu 
trebuie să uităm că ideile lor con
tinuă să fie virulente".

Cele mai brutale atacuri asupra 
străinilor, arată revista, au fost puse 
la cale de noile „cămăși brune". Nu 
de mult, a fost adusă In fața instan
ței „Grupa germană de acțiune", 
acuzată de atacuri armate, bombe și 
incendii, avînd ca țintă cămine de 
străini. Raimund Hornle, din această 
grupă, se lăuda tn tribunal că ar fi 
ucis doi străini In Hamburg și rănit 
o femeie tn Lorrach cu bombe ’ de 
fabricație proprie.

„Toate aceste excese, de la atacuri 
verbale ți pini la cele cu mina 
înarmată sînt cauzate de același 
virus : rasismul de natură fascistă, 
cu fanteziile sale privitoare la puri
tatea rasei“ — încheie revista, ca un 
avertisment și chemare la vigilență 
față de manifestările acestor „pro
pagatori ai fricii și urii față de om, 
ce se tirăsc din nou afară din vizui- 
nele lor brune".

O NOUA INTILNIRE A DELE
GAȚIILOR U.R.S.S. ȘI S.U.A. la 
convorbirile privind limitarea arma
mentelor nucleare în Europa a avut 
loc la Geneva — anunță agenția 
T.A.S.S.

NEGOCIERILE NIPONO-AME- 
RICANE consacrate relațiilor 
nomico-comerclale bilaterale 
deschis ieri la Tokio.
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de-O PUTERNICA explozie 
clanșată accidental în localitatea 
spaniolă Ortuella a provocat pră
bușirea parțială a unei școli în care 
se aflau 1 300 de copii. Potrivit unui 
prim bilanț. 62 de copii și-au pier
dut viața. Echipe de salvare acțio
nează fără întrerupere pentru sal
varea copiilor prinși sub dărimă- 
turi.

SESIUNEA ADUNĂRII FEDE
RALE A R. S. CEHOSLOVACE, 
care și-a desfășurat lucrările la 
Braga, a dezbătut unele probleme 
vizînd dezvoltarea în continuare a 
legislației și a justiției socialiste. 
Au fost aprobate, de asemenea, o 
serie de acorduri și înțelegeri în
cheiate cu alte țări.

ZIARUL „TIMES" ÎȘI VA ÎNCE
TA APARIȚIA. Grupul „Thomson 
Organisation" a hotărit să pună in 
vînzare sau să suspende, in cazul 
în care nu găsește cumpărători pină 
în luna martie 1981, apariția coti
dianului „Times", unul din cele mai 
vechi ziare din lume, și a săptămi- 
nalului „Sunday Times". Este vorba 
de cea de-a treia mare criză prin 
care trec cele două publicații engle
ze in ultimii doi ani, relatează agen
țiile de presă.

AU FOST ÎNTRERUPTE NEGOCIERILE CU PRIVIRE LA ACOR
DAREA INDEPENDENȚEI NAMIBIEI, Începute la Pretoria, intre o de
legație a O.N.U., condusă de Brian Urquhart, secretar general adjunct al 
Națiunilor Unite pentru problemele politice, și reprezentanți ai regimu
lui din Africa de Sud. Negocierile, relevă agențiile de presă, au fost sis
tate din cauza pozițiilor -divergente in problemele legate de stabilirea 
zonei demilitarizate de ambele părți ale frontierei Namibiei cu Angola.
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