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TERMOMETRUL A COBORÎT CU MULTE GRADE

Temperatura muncii Iu cules - în creștere !
obilizați puternic de Mesajul adresat tu
portul și depozitarea producției, la încheierea
turor oamenilor muncii din agricultură cu insămințărilor de toamnă. Pretutindeni s-a con
semnat o participare de masă la executarea
prilejul „Zilei recoltei" de către secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolaeacestor lucrări.
O ilustrare a acestei ample mobilizări de forte
Ceaușescu, lucrătorii de pe ogoare iși dovedesc
o dau rezultatele înregistrate duminică și ieri de
din plin hărnicia, hotărirea de a nu precupeți
către unitățile agricole din județul Arad. „Du
nici un efort pentru a încheia in cel mai scurt
minică au lucrat in cimp peste 3 800 de meca
timp lucrările agricole de toamnă. în ultimele
nizatori, 21000 de cooperatori, peste 5 500 de
zile — ieri și în mod deosebit duminică, de
oameni ai muncii din municipiul Arad și cele
„Ziua recoltei" — în toate județele s-a lucrat
lalte localități din județ și peste 4 600 de elevi
cu forțe sporite la stringerea recoltei, la trans-
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Satul s-a mutat pe cimp!
în cele nouă unități
agricole din Consiliul
unic agroindustrial Vin
ga, porumbul a fost cules
de pe 4 000 hectare din
cele 5 000 cultivate. Zil
nic, viteza de recoltare
se depășește cu 50 pînă
la 100 hectare. în loc
de explicații, Gheorghe
Brînda, inginerul-șef al
consiliului, ne
invită
la cimp. La C.A.P. Vin-

ga lanul de porumb
'arată ca un furnicar.
„întreaga forță de mun
că este la cules — ne
spune inginerul Francisc
Roncov, președintele co
operativei. Practic, tot
satul s-a mutat la cimp.
Și aceasta, nu de ieri
sau de azi, ci pe tot
parcursul culesului. Re
coltăm ultimele 100 hec
tare, din 900 cultivate
cu porumb. Transportăm

Brigada de mecanizatori
a direcției agricole
La C.A.P. Vinga, precooperativei
ședințele
îmi atrage atenția :
„Uitati, aceasta este
brigada de mecanizatori
a direcției agricole".
— Cum așa?
—.Da! Avem 20 de
specialiști de la direcția
agricolă care, pe timpul
campaniei, lucrează pe
----------------------------- —

Bravo

■

tractor. Ei ară și discuie
terenul in schimbul de
zi. Mecanizatorii noștri
lucrează în schimbul dot
De la ora 16 la ora unu
noaptea. Inginerii de la
direcție ne-au fost de
mare ajutor. Am reușit
astfel să fim printre
primii la semănat.
După cum aveam să
J J... t

celor mai tineri
agricultori!

Este o apreciere pe
care au ținut să ne-o
facă toate cadrele de
conducere din unitățile
agricole pe unde am
trecut. La depănușat
știuleții, la recoltat po
rumb sau la culesul le
gumelor și strugurilor,
elevii își dovedesc din
plin hărnicia. „Este un
ajutor prețios pe care il
primim din partea ele-

vilor — ne spune inginera Cornelia Botezatu
de la ferma nr. 2 a Sta
țiunii de cercetări le
gumicole Arad. Aș re
marca în mod deosebit
calitatea muncii lor.
Toate roadele sint adu
nate cu grijă, nimic din
recoltă nu rămine pe
cimp". Pe terenurile sta
țiunii am găsit in plina
activitate 160 de elevi de

producția la baza de re
cepție și eliberăm tere
nul de coceni. Pină cel
tîrziu pe întîi noiembrie,
încheiem toate aceste
lucrări". Eva Gerber,
șefa fermei nr. 1, adau„Pînă atunci, notați
că duminica aceasta, de «Ziua recol
tei», am încheiat semă
natul griului , pe cele
I 500 hectare planifica
te". Ampla participare la
muncă a făcut ca in
unele unități agricole
din acest consiliu —
Vinga, Șagu, Mănăștur,
Mailat și Cruceni —
campania agricolă să fie
în stadiu final.
aflăm, nu este un caz
izolat. Și in alte uni
tăți agricole care au de
ficit de tractoriști, di
recția agricolă a format
echipe de mecanizatori
din personalul. TESA
propriu și de la între
prinderile subordonate.
Astfel, la cooperativele
agricole Sinleani, Zădăreni, „T. Vladimirescu"
și Fîntinele peste 80 de
ingineri lucrează pe
tractoare. Este o ini
țiativă valoroasă, demnă
de urmat.
la Școala generală nr. 13
din Arad. Tn mijlociii
lor, culegînd cot la cot
cu elevii, se aflau pro
fesorii Lucia Deta și Ecaterina Nedelea. Și la
I.A.S. Șag, 200 de elevi
de la Școala generală
nr. 6 din Arad lucrau
la depănușatul porum
bului. Dealtfel, trebuie
spus că, în aceste zile,
în unitățile agricole arădene peste 4 500 de
elevi participă alături de
cooperatori la strinsul
recoltei.

Aurel PAPADIUC
Mircea
DORGOȘAN

Livrarea porumbului la fondul de stat - o sarcină îndeplinită cu maximă
operativitate la C.A.P. Mailat — Arad Foto : A. Papadiuc

Podgorii bogate
în fosta „cîmpie a ciulinilor"
Despre cooperatorii din Sudiți
s-au spus întotdeauna cuvinte fru
moase și pe bună dreptate. Dar de
fiecare dată se adăuga : de n-ar
avea nisipurile zburătoare, C.A.P.
Sudiți ar fi cu adevărat printre
cele mai bune unități din județ.
Dar cind aveai 300 de hectare pe
care nu creșteau decit ciulini era
greu „să stai in fată" — ne spunea
tovarășul Gheorghe Peticilă, pre
ședintele cooperativei.
Ziua recoltei din acest an coo
peratorii din Sudiți au sărbătorit-o
prin muncă, asemeni lucrătorilor
ogoarelor din întreaga țară și, pină
la lăsarea serii, au încheiat recol
tarea întregii suprafețe de 265 hec
tare de vie. Lăsind deoparte obo
seala, președintele unității ma.i gă
sește răgazul să stăm de vorbă:
— Cînd mă gîndesc acum că, de
pe locurile unde înainte creșteau
ciulini și se înălțau norii de nisi
puri zburătoare de te orbeau, am
obținut o producție de aproape 13
milioane Iei. îmi vine să merg să
sărut fiecare butuc de vie. Anul
acesta am avut planificat să reali
zăm 8 500 kg struguri la hectar, cu
o producție totală de 2 250 tone.
De ce să nu recunoaștem, eram
îngrijorați fiindcă mai mult de
6 000 kg de struguri nu făcusem
niciodată. Eu. ca țăranul, mă per
peleam și tot chibzuiam pentru că
a realiza 225 de vagoane de stru
guri nu-i chiar ușor. Cei doi șefi
de ferme viticole, inginera Ana
Bătrinu și tehnicianul Marian Li
poveanu, insă, mă încurajau. Oame-

nii Învățaseră meseria vitei. Se
pricepeau de minune la tăiat, la
legat, la facerea soluțiilor. Șefii de
echipă Ilie Opriș, Gheorghe Hogea,
Ion Iacob, Vasile Panglică, Nicolae
Adam și Gheorghe Lipoveanu au
devenit adevărati artiști in materie
de lucrări de calitate. Iar mecani
zatorii specializați in munci în vie,
cum sint Gheorghe Ion. Anghel
Grigore, Radu Giuglan și Gheorghe
Ganea, au făcut adevărate minuni,
fiind la datorie zi și noapte, cînd a
fost vorba de întreținere, de stro
pit și administrat îngrășăminte.
Și am obtinut o producție record
de 13 500 kg struguri la hectar, livrind la stat cu 1 300 tone mai
mult deeît planul. Valoarea obținu
tă pe această producție — aproape
13 milioane lei. Și de unde eram
profilați pe struguri de vinificatie.
anul acesta am livrat 500 tone
struguri de masă.
Ce s-ar mai putea adăuga la cele
spuse de tovarășul Gheorghe Peticilă ? Deeît că oamenii gliei din
Sudițl au prins gustul recordurilor.
Și tot duminică. 26 octombrie, coo
peratorii din aceste locuri au ter
minat recoltatul sfeclei de zahăr de
pe întreaga suprafață de 270 hecta
re și și-au realizat planul la toma
te, livrind de pe cele 100 de hec
tare 2 500 tone. Ce se va recolta
de acum încolo va însemna o pro
ducție peste cantitatea planificată.

Mlhal VIȘOIU
corespondentul

„Scînteii

— ne spunea tovarășul Nicolae Mibalache,
director adjunct al direcției agricole județene.
In această zi, porumbul a fost cules de pe 3 600
hectare și au fost livrate la fondul de stat peste
5 000 tone de porumb. Cu realizările din «Ziua
recoltei» — adevărată zi-record — porumbul a
fost cules de pe aproape 85 000 hectare din cele
104 000 cultivate — 81 la sută din prevederi, iar
insămintarea griului s-a încheiat in linii gene
rale pe cele 89 000 hectare prevăzute in coopera
tivele agricole".

JUDEȚUL IAȘI A ÎNCHEIAT tNSĂMlNȚĂRILE
Intr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul județean Iași
al P.C.R. raportează că oamenii muncii de pe ogoarele acestui județ
au încheiat în tițnp optim însămînțarea celor aproape 100 mii hectare
cu grîu, orz, plante furajere.
. în încheierea telegramei se spune : Ne angajăm solemn ca, în con
tinuare, mobilizați de ideile și indicațiile cuprinse in cuvîntarea rostită
de dumneavoastră la Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 14—15 octombrie a.c., să acționăm cu întreaga
noastră putere pentru a asigura transpunerea în viață a obiectivelor
stabilite de Congresul al XII-lea al partidului; privind înfăptuirea unei
profunde revoluții agrare, să folosim din plin experiența pozitivă acu
mulată in această campanie agricolă pe linia organizării producției
și a muncii, folosirii cit mai eficiente a bazei materiale și a forțelor
umane in scopul obținerii unor producții agricole cit mai ridicate.

PE SCURT, DIN JUDEȚE
MEHEDINȚI. Au fost însămînțate ultimele 2 219 hectare cu
grîu, s-a recoltat sfecla de zahăr de pe încă 104 hectare, s-au recoltat
și livrat 262 tone legume, 133 tone fructe. 93 tone struguri și alte pro
duse și au mai fost insilozate 850 tone furaje. (Virgțliu Tătaru).
SIBIU. Duminică, peste 34 000 de cooperatori, muncitori din în
treprinderi, elevi și studenți. militari au recoltat 1 020 hectare de po
rumb, 120 hectare peste media realizărilor din cursul săptămînii. (Ni
colae Brujan).
MUREȘ. Duminică a fost încheiat recoltatul cartofilor pe în
treaga suprafață de 2180 hectare ; griul a fost pus sub brazdă pe 4120
hectare și au fost transportate din cimp 11 524 tone sfeclă de zahăr,
3 161 tone porumb și 4 738 tone furaje. (Gheorghe Giurgiu).
HARGHITA
ro(inicul bilanț al zilei de duminică putem
consemna recoltarea" a "ÎSS' b'a 'sfteîă de zahăr, 100 ha porumb, trans
portul pe rampele bazelor de recepție a 830 tone sfeclă, depozitarea
a 1 358 tone furaje, efectuarea arăturilor de toamnă pe o suprafață de
peste 1 100 hectare. (I. D. Kiss).
ARGEȘ La semănatul grîului s-a atins viteza zilnică planificată,
cele mai bune rezultate tnregistrîndu-se tn consiliile agroindustriale
Costești și Miroși, unde au fost însămînțate 520 și, respectiv, 440 hec
tare. (Gheorghe Cîrstea).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni, pe
Issam Al-Kadi. membru al Coman
damentului Național al Partidului
Bâas Arab Socialist, secretar gene
ral al Organizației' Palestiniene AlSâika, aflat ințr-o vizitâ în țara
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.
La întrevedere a participat tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar ăl
C.C. al P.C.R.
Secretarul general al Organizației
Palestiniene Al-Saika a exprimat
profunda recunoștință și satisfacția
de a fi primit de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de a avea cu conducăto
rul partidului și statului român un
schimb de păreri în probleme bilate
rale și internaționale de. interes co
mun. Totodată, oaspetele a mulțumit
călduros pentru nosibilitatea oferită
de a vizita România si a dat o înal
tă apreciere «ucceselor obținute de
poporul român, sub conducerea
P.C.R.. a secretarului său general, in
dezvoltarea modernă a patriei.
în timpul convorbirii a fost mani
festată dorința comună de a extinde
și întări prietenia și colaborarea din
tre popoarele român și palestinian.

ționale sub egida și cu participarea
activă a O.N.U., a tuturor părților
interesate, inclusiv a O.E.P., ca repre
zentant unic, autentic și recunoscut
al poporului palestinian, a U.R.S.S. și
S.U.A. — in calitate de copreședinți
ai Conferinței de la Geneva, pre
cum și a altor state care pot aduce
o contribuție pozitivă la procesul
reglementării pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu.
Secretarul general al Organizației
Palestiniene Al-Saika a exprimat
întreaga gratitudine și recunoștință
Partidului Comunist Român, Româ
niei socialiste, personal tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul
politic, diplomatic, material și moral
acordat luptei poporului palestinian,
pentru acțiunile constructive în
treprinse în vederea instaurării păcii
în Orientul Mijlociu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat hotărirea Partidului Comu
nist Român, a guvernului, a poporu
lui nostru de a acorda și în viitor
întregul sprijin cauzei drepte a
poporului palestinian, luptei pentru
împlinirea aspirațiilor naționale si
drepturilor sale, de a face totul pen
tru edificarea unei păci echitabile șl
trainice în Orientul Mijlociu.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL

Industria municipiului
Reșița
Avansul de timp ciștigat va per
mite oamenilor muncii din acest im
portant centru industrial să-și depă
șească angajamentul asumat de a ob
ține pină la sfirșitul anului 1980 o
producție industrială suplimentară
de 2,2 miliarde lei. concretizată în
39 000 tone, fontă, 150 800 tone otel
aliat, 13 500 tone cocs metalurgic,
11 400 tone cărămizi refractare, 220
motoare diesel și electrice, confecții
textile in valoare de peste 60 milioa
ne lei.

CERINȚE MAJORE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NOASTRE IN 1981 (III)

A spori continuu, a gospodări cu înaltă
eficiență resursele valutare ale țării
Pentru realizarea programului de dezvoltare economico-socială a țării
este necesar un efort susținut din partea tuturor colectivelor de oameni
. ai muncii pentru sporirea și modernizarea producției, pentru creșterea
eficienței in toate sectoarele de activitate. în același timp, după cum bine
se știe, țara noastră nu poate să-și asigure integral, numai din surse pro
prii, nevoile de materii prime și materiale, echipamente tehnice și chiar
tehnologii. An de an, concomitent cu extinderea exporturilor, recurgem
in mod obiectiv necesar la importuri, care, in condițiile situației economice
mondiale actuale destul de complicate, devin din ce in ce mai costisitoare.
Sint și situații cind apelăm la credite pentru acoperirea financiară a
unor importuri de utilaje, de materii prime. Aceste importuri sint insă
necesare, desigur in limite strict dimensionate, unei țări socialiste in curs
de dezvoltare ca România. Firește, in vederea asigurării mijloacelor
financiare necesare pentru import trebuie să facem eforturi serioase
pentru a realiza exportul prevăzut în condiții economice cit mai avan
tajoase. iar dacă apelăm la credite externe, să le limităm la maximum.
Cum se desfășoară relațiile valutar-financiare ale României cu alte
țări ? Iată tema convorbirii avute cu tovarășul Iulian BITULEANU,
adjunct al ministrului finanțelor.
prezentat 80 la sută din exporturile
— Pentru început, vă rugăm să ne
anuale de bunuri și servicii ale
spuneți cum apreciați situația eeoțărilor
în curs de dezvoltare impor
nomico-financiară internațională și
tatoare de petrol, în comparație cu
care sint principalele fenomene care
70 la sută în 1973, iar a țărilor în
se constată?
curs de dezvoltare cu venituri mici,
— Urmărim cu profundă îngrijo
200 la sută. Avem deci o imagine
rare evoluția relațiilor economicocomplexă a factorilor care acțio
financiare internaționale care au loc
nează
in direcția adîncirii continue
pe fundalul accentuării tendințelor
a decalajului care separă țările dezde reîmpărțire a zonelor de influență,
de întărire a dominației unor state
în diferite părți ale lumii. Criza
sistemului economic mondial ia pro
porții din ce in ce mai mari, iar
Sa realizam
cele mai prejudiciate sint țările in
curs de dezvoltare. De fapt,_ așa
exemplar sarcinile
cum a apreciat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, criza pe care o traver
sează economia mondială este o
la export,
criză a inseși structurilor sale create
de vechea ordine economică mon
să dimensionăm
dială, adică de nedreapta diviziune
internațională a muncii, caracteri
zată prin împărțirea lumii in țări
la strictul necesar
bogate — producătoare și exportatoa
re de bunuri prelucrate — și țări
sărace — producătoare și furnizoare
importurile
de materii prime — precum și de
inechitabilul sistem de relații dintre
state, in baza căruia bogății devin tot
voltate de țările în curs de dezvol
mai bogați. iar săracii și mai săraci,
în principal, este vorba de schimburi
tare. Concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
economice neechivalente, de intensi
Nicolae Ceaușescu, pune în evidență
ficarea măsurilor protecționiste, de
creșterea inflației, de efectul depre
necesitatea vitală a intensificării și
conjugării eforturilor tuturor state
cierilor monetare in scopuri specula
tive in țările cu economie de piață,
lor pentru înfăptuirea unor schimbări
de costul prohibitiv al tehnologiilor
structurale in economia mondială și
moderne, precum și de nivelul ex
în sistemul relațiilor economice inter
trem de ridicat al dobinzilor la credi
naționale, in direcția făuririi noii
tele contractate. Criza economică, a
ordini economice Internationale, ba
materiilor prime și energiei, criza
zată pe eliminarea vechilor rapor
monetară afectează grav îndeosebi
turi de inegalitate care adînceșc de
situația țărilor in curs de dezvoltare
calajele economice între state și
neproducătoare de petrol, care, pen
agravează, in consecință, situația ță
tru a-și asigura dezvoltarea, sînt
rilor în curs de dezvoltare. în acest
obligate să apeleze la credite exter
context se înscrie și propunerea
ne, îndatorîndu-se tot mai mult
României privind reducerea cheltu
față de băncile comerciale și com
ielilor militare și alocarea unei
paniile transnaționale care profită
părți din sumele eliberate pentru
din plin de tergiversările în realiza
dezvoltarea țărilor mai sărace.
rea unui nou sistem monetar inter
— Cum se manifestă participarea
național. Drept urmare, in anul 1979,
României la diviziunea internațiodatoria externă nerambursată a re-

în interesul cauzei păcii, înțelegerii
și colaborării in lume.
în cadrul schimbului de vederi s-a
subliniat necesitatea de a se
_. acționa
___
cu hotărîre. pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, pace
și securitate, pentru reglementarea
problemelor litigioase și conflictuale
din diferite regiuni ale lumii pe cale
politică, prin tratative, respectîndu-se
principiile independenței și suvera
nității naționale, ale egalității în
drepturi și avantajului reciproc,
neamestecului în treburile interne,
renunțării la folosirea forței sau la
amenințarea cu folosirea forței.
în legătură cu situația din Orientul
Mijlociu, s-a evidențiat necesitatea
desfășurării unor eforturi mai susți
nute pentru instaurarea unei păci
globale, juste și durabile în această
zonă, ceea ce presupune retragerea
Israelului din teritoriile ocupate in
urma războiului din 1967, inclusiv din
Ierusalimul arab, rezolvarea proble
mei poporului palestinian pe baza
dreptului la autodeterminare, inclusiv
la constituirea unui stat palestinian
independent, în care să-și poată or
ganiza viața în mod liber, corespun
zător aspirațiilor sale naționale le
gitime. în acest context, a fost subli
niată importanta pe care ar avea-o
convocarea unei conferințe interna-

nală a muncii și cu ce probleme
rie-am confruntat și ne confruntăm
in situația economică mondială care
a devenit destul de complicată?
— Țara noastră participă intens
la circuitul economic mondial de
Valori materiale. Așa cum s-a apre
ciat la recenta plenară a C.C. al
P.C.R., in cincinalul actual s-a inregistrat o creștere a schimburilor
noastre economice externe cu peste
16 la sută anual ; in medie, exportul
a crescut intr-un ritm anual de 16.4
la sută, in vreme de importul a spo
rit intr-un ritm de 16,8 la sută. Fap
tul că am importat mai mult decit
am exportat a influențat negativ
asupra balanței de plăți a țării.
Pentru anul 1981 se prevede ca vo
lumul comerțului exterior să spo
rească cu 10 la sută față de 1980, în
condițiile in care exportul va trebui
să crească cu 21 la sută, aceasta pen
tru a asigura mijloacele financiare
necesare atît pentru plata importuri
lor, cit și pentru a reduce datoria
externă.
De-a lungul ultimului deceniu și
cu deosebire în actualul cincinal,
România s-a confruntat în relațiile
economice internaționale cu aceleași
probleme care au afectat și afectează
situația și a altor țări în curs de
dezvoltare. Bunăoară, preturile la
petrol au crescut in ultimul deceniu
de aproape 10 ori, iar noi importăm
anul acesta milioane de tone. De ase
menea, uneori a trebuit să apelăm la
credite externe cu dobinzi mari de
10-12 la sută și chiar 20 la sută,
dobinzi pe care le suportăm din ve
nitul național. La acestea se adaugă
și efectele negative ale instabilității
cursurilor valutare, care măresc in
certitudinea și riscurile privind acti
vitatea de comerț exterior. Toate
acestea arată că nici tara noastră nu
este ferită de consecințele aetualei
crize economice și financiare inter
naționale. Aceste consecințe se re
flectă și în balanța de plăți externe a
tării noastre.
— Mai pe înțeles, ce reprezintă ba
lanța de plăți externe și de ce tre
buie să acționăm ferm pentru echili
brarea sa ?
— Fără a intra în detalii tehnice,
prin balanța de plăti externe se în
țelege situația anuală in care se în
scriu, pe de o parte, încasările din
exporturile de mărfuri, prestările de
servicii internaționale, turism, credi
tele primite, intrările de fonduri in
cadrul acțiunilor de cooperare, in
clusiv pentru societățile mixte etc.
Și, pe de altă parte, plățile ocazionate
de achitarea mărfurilor importate și
a serviciilor, de turism, rambursarea
ratelor la creditele contractate și
achitarea dobinzilor aferente aces
tor credite, fondurile cu care parti-

(Continuare în pag. a II-a)

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.K., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de comitetul
municipal de partid se spune :
Făcindu-ne ecoul gindurilor și sen
timentelor de dragoste nemărginită,
de aleasă stimă și prețuire pe care
comuniștii, toți oamenii muncii din
Reșița le nutresc fată de dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. vă adresăm
și cu acest prilej întreaga noastră
gratitudine și profundă recunoștință
pentru sprijinul direct acordat în ob
ținerea acestor rezultate remarcabile.
Reșițenii păstrează mereu vie amin
tirea prezentei dumneavoastră in
mijlocul nostru prilejuită de vizitele
de lucru care au dat un puternic im
bold dezvoltării economico-sociale
străvechii vetre a flăcărilor nestinse
de peste două secole a metalurgiei
românești din acest colt de tară.

Industria orașului
Gheorghieni
Acest succes creează premise ca
pînâ la sfirșitul acestui an sa se ob
țină o producție industrială supli
mentară de peste 267 milioane lei,
care se va concretiza în stofă de
mobilă, mașini-unelte pentru indus
tria lemnului, cherestea, aparataje
electrice de joasă tensiune, produse
ale induâti'lfei' de mecanică fină și
piese turnate din metale neferoase.
Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, se
arată in telegrama adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de comitetul orășenesc de partid și
consiliul popular orășenesc, că oa
menii muncii, toți locuitorii orașului
Gheorghieni, fără deosebire de na
ționalitate, în frunte cu comuniștii,
vor munci și în viitor cu toată abne
gația și dăruirea pentru înfăptuirea
mărețelor obiective ce ne revin din
hotărîrile Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român, pentru
înflorirea scumpei noastre patrii.
Republica Socialistă România.

Opinia publică
■ un baraj moral
de netrecut
Cu ce ochi privești realitatea din
jur ?
Este o întrebare pe care deseori
o punem și ne-o punem. Este o
întrebare-test care măsoară spiri
tul civic, responsabilitatea socială
| generată de învestitura socială de
făuritori ai tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale, dar și de be
neficiari ai acestor bunuri.
Cu ce ochi privești realitatea din
jur ?
Cu ochii omului care nu și-a
cruțat energiile in aceste accele
rate decenii de edificare sociaiistă.
El știe însă că a meritat această
cheltuire. Drumul pină la ziua de
azi — o știe fiecare — n-a fost în
soțit numai de muzici, n-a fost
presărat cu parfumate petale de
trandafiri. Destule greutăți s-au
așezat de-a curmezișul, înlăturarea
ior a cerut, nu o dată, sacrificii.
Dar a meritat. Saltul de la sărăcie
la o existență demnă, civilizată,
propulsarea spre lumină a satelor
și orașelor, a omului acestei țări
nu se puteau înfăptui numai cu
buhe intenții. Ele au cerut și ge
neroasa risipă de energie,' și aminarea unor dorințe de și mai bine,
și sacrificii.
Așa că, la cotidiana întrebare
„cu ce ochi privești realitatea din
jur ?“ poți răspunde doar atît : cu
ochiul omului stăpin în casa și in
țara lui. Cu ochii gospodarului
care știe prețul fiecărui lucru născut din miinile, din mintea, din
zbaterea și sudoarea lui. Cu ochii
omului dator să se constituie parte
lezată față de orice act ce ar aduce atingere acestei zestre adunate
prin muncă și nu o dată cu sa
criticii, dator să se constituie
parte lezată în fata oricărui act ce
contravine normelor de etică și
echitate socială ce guvernează in
orînduirea noastră.
Este de datoria și în interesul
nostru să ne constituim din oficiu,
fiecare, parte lezată atunci cînd
realitatea din jur mai oferă și
mostre de nemuncă ori muncă in
dorul lelii, risipă, proastă organi
zare ori nechibzuită gospodărire a
materiilor prime și materialelor,
lucrul de mîntuială ori indolență
păgubitoare.
Barajul moral al opiniei publice
îl vrem tot mai impenetrabil, de
netrecut fată de nărăviții la trai
ușor, pe spatele societății, fată de
indivizii care pun umărul numai
la ușor, lăsîndu-i pe alții să ducă
'ygreul, sfidînd prin atitudinea lor

efortul tenace, necondiționat al
covîrșitoarei majorități a poporului.
Să ne manifestăm deschis, hotărit atitudinea împotriva tendin
țelor de egoism. în ultima vreme,
ziarul nostru a dat la iveală prac
ticile condamnabile ale unor spe
culanți. Totodată, se impune atenției
și faptul că se mai. găsesc unii
inși care vădesc o preocupare Cel
puțin exagerată. pentru propria
persoană sau familie, burdușindu-și
cămările, sfidînd normele unei aprovizionări raționale, de parcă ar
fi numai ei. singurii de care să se
aibă grijă. E vorba de atitudini
care nu intră neapărat în raza de
preocupări a vreunui organ special
de control. Cu atît mai mult,
fată in fată cu asemenea feno
mene nu poți rămine indiferent,
tocmai pentru că practicile egois
te, cum spuneam, ne lezează pe
toți. Sloganul „Mie să-mi fie
bine, ceilalți descurcă-se cum pot"
să primească replică fermă, pe
măsură, așa cum merită, la oricine
s-ar manifesta rămășițele egois
mului exacerbat. Opinia publică in
acțiune, atitudinea publică, decisă
a fiecăruia dintre noi sint în mă
sură să vindece și cutumele indi
ferentismului exprimat nu o dată
prin cunoscutul „nu mă privește,
nu mă bag". Ba orice rău ne pri
vește — și, mai ales, ne lovește —
pe fiecare ! Lipsa de la cintar,
oricit de mică și la oricine s-ar
produce, se contabilizează din bu
zunarul nostru. Ochii noștri sînt
izbiți de spectacolul dezagreabil
dat de huligan in autobuz, pe stradă, in sala de cinema, in localul
public, Interesele noastre personale — în orînduirea noastră nu
poți, n-ai cum despărți interesul
personal de interesul general ! —
sînt lezate de orice atitudine ires
ponsabilă, de hîrciog, de căpătuia
lă. de nesocotire a normelor mo
rale și a legilor țării.
Barajul moral de netrecut al
opiniei publice se constituie numai
din atitudinea activă, deschisă,
promptă a fiecăruia dintre noi.
Obligație elementară ce măsoară,
reprezintă
barometrul spiritului
civic al fiecărui cetățean al cetății.
Datorie decurgînd -tocmai din responsabilitatea și învestitura de
stăpîni, dar și de controlori ai tre
burilor societății. în numele ma!
bunului mers al societății.

Iile TANĂSACHE
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Există un cadru de largă afirmare a democrației socialiste. CUM ASIGURAȚI FUNCȚIONAREA LUI ?
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Insurăfeii
La casa căsătoriilor din Tg.
Mureș a fost oficiată întemeie
rea celei de-a 1 200-a familii din
1980, număr simțitor sporit față
de alți ani. Așadar, încă 2 400 de
tirgmureșeni au rostit, in acest
an, „de bună voie și nesiliți de
nimeni" acel unic și emoționat
„Da" in fața ofițerului stării ci
vile.
Tuturor însurățeilor — un
călduros : La mulți ani, cu să
nătate și bucurie 1

Unde-a
dispărut...
mingea ?
Continuă, tot mai aprinse, co
mentariile la meciul de fotbal
disputat in campionatul județu
lui Alba, intre echipele „Viforul“-Ighiu și „Soda“-Ocna Mu
reș. Partida ajunsese in minu
tul 65. Mingea, șutată cu sete
spre poartă (nu se mai știe de
cine), a poposit intr-un lan de
porumb. S-au dus s-o caute fot
baliștii echipei gazdă. Nimic.
S-au dus și oaspeții. La fel. Au
alergat și suporterii dar mingea
parcă intrase in pămint.
Neflind altă minge cu care si
se continue jocul, arbitrul a flu
ierat sfirșilul meciului.
Păgubașii speră să găsească
mingea după ce se termină... cu
lesul porumbului. N-ar fi rău să
■ dea și fotbaliștii o mină de
ajutor !

Pantofi din piele
de... curcă
La Bacău există una din cele
mai mari crescătorii de curci din
țară. Totul se valorifică, așa cum
se cuvine, cu excepția picioare
lor sau a „scurmușelor", cum li
se mai spune prin partea locu
lui, care sint arse sau, pur și
simplu, aruncate in haldă. Buni
gospodari, cei de la întreprin
derea de pielărie și încălțăminte
„Partizanul" au început să va
lorifice și aceste „resturi". Ei au
pus la punct 0 tehnologie spe
cială de pregătire a pieilor de
pe picioarele de curcă și au
meșterit și utilajele necesare
prin autodotare. Acum se rea
lizează aici încălțăminte fină,
ușoară, pentru femei, precum și
o gamă largă de articole de marochinărie: poșete, portmonee,
centuri, curelușe. Sintem asigu
rați că încălțămintea din piele
de curcă este flexibilă, durabilă,
elegantă.

| La „Copăcelu"
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Zilele trecute, Petre Georges
cu, casier la Combinatul de pro
duse sodice Govora, a primit
19 200 lei pentru plata retribuției
unor muncitori. Dar, in loc să se
ducă la muncitorii care-l aștep
tau, casierul a intrat in bufetul
„Copăcelu" din Rimnicu Vilcea
După citeva pahare la „Copă
celu", casierul s-a ridicat de pe
scaun... copăcel, apucindu-l fi
lantropia: „Atențiune, atențiu
ne! — a cerut el să se facă li
niște, după care a adăugat: Toți
care sint in local să bea in cin
stea mea, că eu fac cinste!". Și
ar fi toi cheltuit el așa, dacă
intre timp nu-l buzunăreau niș
te indivizi certați cu legea, care
au fost insă repede descoperiți.
Dar in afară de banii luați de aceștia, din suma primită de ca
sier lipseau 4 500 lei. Atit a cos
tat „cinstea" casierului, care ur
mează să „încaseze" și el restul.

Stupidă
„invenție"
Amatori de o saramură de
pește, Lazăr Metode din Bucoșnița, județul Caraș-Severin, îm
preună cu Vichente și Gheorghe Rădoia, s-au dus pe ma
lul Timișului la pescuit. Dar
fără permis și fără undițe.
Cel trei au improvizat o
„jucărioară" menită să amețeas
că peștii, iar ei să-i ia ca din...
oală. Mai exact, au pus intr-o
sticlă niște carbid, au Virit sti
cla intr-o sacoșă, iar sacoșa au
legat-o de un pietroi ca să se
ducă la fundul apei. Explodind,
cioburile sticlei cu pricina i-au
sfirtecat piciorul lui Metode. Cu
toată strădania medicilor, au
fost nevolți să-i amputeze pi
ciorul. Și astfel, un om la nu
mai 36 de ani a rămas invalid
pentru tot restul vieții...

Infirmitate
morală
Cu picioarele Inclrligate In
două camere de anvelopă și cu
două scindurele in chip de
scăunașe in miini, un ins se
tirăște printre trecători implorind milă, pomană. După ce iși
face „suma" (sute de lei in fie
care zi), individul se metamor
fozează subit : se ridică in pi
cioare și merge aproape ca orice
om normal, iavind o infimă...
infirmitate la un picior. După
puțin timp ilI reintilnești prin
restaurante...
Relatindu-ne acest
___ caz,
__ corespondents nostru, loan Dobrescu din Clmpulung atrage atenția asupra citorva lucruri:
Intii. că societatea asigură celor
infirmi condiții de muncă po
trivit capacității lor și un trai
demn, dar unii dintre ei refuză
să muncească ; al doilea, că nici
un sfert dintre cei care întind
mina In calea trecătorilor nu
sint ce par a fi ; al treilea, că
toți cei care le dau bani din
banii lor munciți încurajează
lenevia, beția ; al patrulea, că
față de asemenea paraziți e bine
să nu mai existe milă sau po
mană.
Subscriem.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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La Tîrgu Mureș echipele de con
trol al oamenilor muncii cuprind
aproape 1 600 de membri. Reprezen
tanții comerțului, ai prestărilor de
servicii, ai tuturor domeniilor in
care acționează aceste echipe ne-au
subliniat, în mod convingător, cit de
Însemnat este spriiinul primit în de
pistarea neajunsurilor, pentru găsi
rea celor mai bune soluții de înlă
turare a lor, cît de chibzuite sînt
propunerile și recomandările res
pectivelor echipe.
Perfect adevărat. însă aprecierea
reală a efortului pe care il fac mem
brii acestor echipe, în timpul lor liber,
în scopul îmbunătățirii activității în
sectoare de cel mai larg interes, tre
buie să se vadă nu atit din vorbe,
din declarații, cît din modul în care
se asigură soluționarea propunerilor
și observațiilor critice consemnate.
„Cea mai mare satisfacție a noastră
— ne spuneau Nicolae Crefelean,
tîmplar, și Lovasz Ștefan, proiectant
Ia I.P.L. „23 August" — este să ve
dem că, în urma controalelor efec
tuate, lucrurile se îndreaptă".
Am răsfoit uri teanc de pt ocese
verbale reprezentînd „inventarul"
controalelor întreprinse, în acest an,
de cele 427 de echipe ce activează in
municipiu. Consemnăm un șir de
aprecieri pozitive cu privire la stră
dania personalului dintr-o unitate
sau alta de a satisface cerințele pu
blicului. Se observă efortul de a pă
trunde în specificul activității din
unitatea controlată, de a căuta, în
deplină cunoștință de cauză, spriji
nirea acesteia prin sugestii și pro
puneri, încît să răspundă cît mai
bine cerințelor populației. Frapează
însă și regretul că nu puține din se
sizările și recomandările făcute in
controalele anterioare au fost igno
rate.
Aceste consemnări contrazic „con
vingătoarele" declarații ale factori
lor de resort privitoare la conside
rația de care se bucură sesizările
controlului oamenilor muncii. într-adevăr, de ce nu se fructifică pe
deplin inestimabilul sprijin oferit,

absolut voluntar, de acești controlori
obștești atît de bine intenționați 7
Am mers cu cîteva echipe pe ur
mele propriilor lor constatări. Una
dintre ele — compusă diri Czako
Kațalin, Morar Mona șl Hamza Ro
zalia, toate trei de la „Metalotehnica“ — consemnase in registrul unic
de control că la toneta aparținînd
cofetăriei „Flora", din plin centrul
orașului, preturile nu sînt afișate, vi
trinele sint prăfuite, că, în general,
condițiile sînt necorespunzătoare des
facerii produselor alimentare. Dede
subt, în locul rezervat măsurilor,
scrie : „Șefa de unitate să ia măsuri
de remediere". Semnează, se pare,
unul din directorii I.C.S.A.P. De
atunci au trecut mai mult de două
luni. Ce s-a făcut în acest timp ?
— S-a șters praful, ne asigură ges
tionara, Atunci au fost afișate și
preturile.
Atunci ! Dar acum 7 Acum totul a
revenit la... starea inițială. Chiar si
praful din vitrinele tonetel era... la
locul lui.
Mergem mai departe, Însoțind
echipa alcătuită din Szabo Mihai,
Antal Iuliu și Preda Nicolae, la uni
tatea „Gospodina" din str. Bo’yai.
Ofertă bogată, cumpărători mulți.
Luăm registrul unic și căutăm con
semnările făcute de aceeași echipă
la începutul lunii iunie. Șeful birou
lui administrativ al I.C.S.A.P. „luase
cunoștință" de observațiile echipei.
Măsurile necesare erau chiar de resor
tul lui. Ce se realizase în patru
luni 7 Nimic. Plasa de sirmă împo
triva muștelor, promisă „urgent", nu
se montase (acum nici nu mai e ca
zul), instalarea unui boiler pentru
încălzirea aoei „luat în evidentă"
rămăsese tot „in evidență". Cît des
pre ambalaje, ele continuau să blo
cheze, ca și atunci, spațiul de vînzare.
întreprindem un sondaj și la cen
trele de reparații ale cooperativei
meșteșugărești de depanare a tele
vizoarelor și aparatelor de uz cas
nic din cartierul Dîmbul Pietros.
Coechipierii — Bordea Caius, Simon

Rozalia și Jakocs Iosif — cercetează
cu minuțiozitate atelierele, aparatele
aflate în reparații, pentru a vedea
dacă se înscriu în termen. Constată
rile sînt, în mare parte, pozitive :
la televizoare au fost diminuate întrucitva aminările datorate iipsei
pieselor de schimb, s-a îmbunătățit
dotarea cu aparatură de control. Dar
frigiderele, mașinile de spălat stau,
din lipsa acelorași piese de schimb,
in îngrămădeală și dezordine. Din
păcate, nu putem nota nimic : re
gistrul, se pare, a fost dus la con
ducerea cooperativei „Metalica" șl
uitat acolo...
Unde se produce „scurtcircuitul"
dintre angajamente și acțiunile con
crete ce trebuie să le urmeze 7 Dis
cutăm, pe rînd, cu cei direct răs
punzători.
Directorul I.C.S. produse indus
triale, Zeno Păltineanu, afirmă că a
încredințat unei economiste misiu
nea de a citi și repartiza sesizările
spre rezolvare. De ce nu le citește
el mai întîi 7 Din... lipsă de timp,
cum se „scuză". Deși în acest an au
avut loc doar 18 controale... Tovarășul
Sandorfi Alexandru, director adjunct
al I.C.S.A.P., ne prezintă două regis
tre impunătoare, ce vor să ateste cit
de bine pregătit este pentru orice
răspuns. Dar cazurile concrete din
alimentația publică, amintite în rîndurile de mai sus, nu erau de găsit
în registre.
Iar dacă neajunsu
rile semnalate de controlul oameni
lor muncii n-au fost soluționate, de
vină sînt... condițiile obiective.
Tot la „condiții obiective" a făcut
apel și reprezentantul U.J.C.M., Ovidiu Păun, cînd a venit vorba des
pre singura tocilărie din oraș, unde
— remarca, în septembrie, echipa
de control — pentru ascuțitul unei
foarfeci trebuie să așteoH 10 zile. ..E
o problemă grea, trebuie rezolvată
la nivel mai înalt. E nevoie de in
vestiții. Numai instalația de ventila
ție costă 600 000 lei...". Poate nu am
înțeles noi bine : să fie vorba nu de
o tocilărie, ci de un combinat 7 Cînd

te gîndești că acei modești meseriași
ce-și poartă „combinatul" in spinare
și îți ascut pe loc foarfecă ori cuțitul
nu au nevoie de... ventilație !
Directorul I.C.S. mărfuri alimen
tare, tovarășa Maria Suciu, ne Înfă
țișează modalitatea de urmărire și
soluționare a numărului mare de
consemnări făcute de echipele de
control iri registrele unice de con
trol. E un sistem bun, care se ba
zează nu numai pe luarea în evi
dență, ci și pe controlul exercitat de
consiliul oamenilor muncii asupra
înfăptuirii indicațiilor înscrise In
aceste registre. Cu toate acestea,
uneori trece prea mult timp de la
decizie la faptă. Nu e normal ca
două trimestre la rînd echipele să
constate și Să consemneze aceleași
lipsuri.
Convorbirile cu factorii de răs
pundere le-am purtat in prezenta
tovarășului Ion Movilă, președintele
Consiliului municipal F.D.U.S. Tg.
Mureș. „Față de interesul mare
acordat de membrii echipelor de
control acestei importante și utilez
activități obștești, găsesc că intere
sul și receptivitatea conducerii uni
tăților controlate lasă de dorit —
afirmă el. Există tendințe de „pasa
re" a răspunderii spre eșaloanele in
ferioare, încercări de minimalizare
a obligațiilor ce revin nemijlocit ca
drelor de conducere în ce privește
asigurarea eficienței controlului oa
menilor muncii. Este necesară mal
multă fermitate în îndeplinirea obli
gațiilor pe care le au în această pri
vință. Ne-am gindit, de aceea, să
organizăm, pe sectoare de activitate,
întilnlri între membrii echipelor șl
reprezentanții celor controlați, să
urmărim cu mai multă rigurozitate
ca în consiliile oamenilor muncii din
Întreprinderile vizate să se dezbată
măsurile ce se impun în unități, asigurîndu-se, totodată, un control mai
strict, mai ferm, sistematic asupra
Înfăptuirii lor".

Rodlca ȘERBAN
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Sînt condiții pentru
aprovizionarea normală
cu lemne și cărbuni.

I
I

I

I
I
I

Totul depinde de organizatori

I
I

Reporterii „Scinteii" prin depozite
de combustibil din Capitală

I

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I

I

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

tn București s-a construit enorm. Sute de mii de familii s-au mutat
In case noi. Pentru sute de mii de familii termoficarea a rezolvat pro
blema încălzirii. Astăzi, doar 100 000 de familii mai apelează la serviciile
întreprinderii „Combustibilul". Spre satisfacția cetățenilor interesați, co
merțul cu lemne și cărbune a marcat in ultimii ani progrese notabile :
a fost introdus sistemul programării vinzărilor, s-a făcut o rearondare a
cartierelor pe depozite etc. Brusc insă, mai precis in toamna acestui an,
activitatea intreprinderii a Început să producă nemulțumiri cetățenilor.
Dind curs unor scrisori și sesizări primite pe această temă la redacție,
o echipă de reporteri ai „Scinteii" (G. Bondoc, FI, Ciobănescu, Gh. Graure,
M. Ionescu, A. Munteanu, Al. Plăeșu) s-a deplasat citeva zile la rlnd in
depozitele „Combustibilului". Ce a relevat raidul întreprins 7

Marfă suficientă,
spiritul gospodăresc —
absent
Fără îndoială, cel mal mare centru
comercial de unde se aprovizionează
populația Capitalei cu combustibil
este Oborul. Am privit cu atenție,
de pe pasarela suspendată peste li
niile ferate și peste cele patru mari
depozite de combustibil, „pulsul" ac
tivității in aceste zile de virf în aprovizionarea cu lemne și cărbuni
de foc. Incintele „magazinelor" de
combustibil sint pline pină la refuz
cu marfă de tot felul, de toate cali
tățile. Cele 12 mașini electrice de mărunțit lemne lucrează întruna, iar din
apropierea lor marfa e încărcată în
camioanele care iau rapid drumul
spre locuințele cetățenilor.
Așa par lucrurile văzute de sus, de
pe pasarelă, dar dacă te apropii...
Am intrat pe rînd în depozitele
203, 204, 205 și 206. Primul lucru care
te izbește este acela că, deși ne aflăm
în ultima decadă a lunii octombrie, pe
la ușile unității, prin curte, la bas
culă. pe la punctele în care se fac
bonuri de ordine se află, zilnic, zeci,
chiar sute de cetățeni. Care este ex
plicația 7
întrebarea am pus-o cumpărătoru
lui Dumitru Argăseală (str. Ilarie
Chendi 1), pe care l-am îritîlnlt la de
pozitul nr. 204.
— Am fost programat in vară, zice
el, dar n-am plătit cînd trebuia. Nu
plătești, nu primești lemne. Eu sînt
de vină.
Și ca el, mulți alții...
Dar în aceste zile pe la ușile de
pozitelor de lemne pierd ore prețioa
se, uneori zile întregi, în care s-au
învoit de la lucru, nu numai „intirziații", ci și cetățeni care s-au pro
gramat și au plătit din timp. De ce 7
Pentru că toate, dar absolut toate
depozitele sint in urmă cu livrările.
La ora actuală, mal sint de onorat,
în toată Capitala, peste 3 000 de bo
nuri achitate încă din luna septem
brie. Cauzele restanțelor 7 Unele,
mai vechi, țin de factori din afara în
treprinderii (furnizorii n-au expediat

tV
PROGRAMUL 1
10,00
11,00
11,«
16.00
16,05
16,25
16,45
17,10

Teleșcoală
Film serial : Suspendați de un Hr
Telex
Telex
Șooala la școala noii calități
Curs de limba engleză
Din țările socialiste
Clubul tineretului • .Tineri Prometel.. pe Olt“ — reportaj g> Cîntecele Oltului — cu Tudor Gheorghe • „Pe tot ce scrie tară“ —
versuri • Selecțluni din festivalul
„Baladele Oltului"
—
reportaj
• Meșteșuguri vechi — tradiții noi
• Moment folcloric • Cintec tinăr
in cetatea luminii

la timp, în vară, peste 150 000 tone
de lemne șl cărbune), ceea ce a per
turbat livrarea ritmică a combusti
bilului către cetățeni; altele, îndeo
sebi din această perioadă, țin de
slaba organizare a muncii din depo
zitele „Combustibilului". Lucrătorii
din unități vin și pleacă nu după
programul afișat, ci mai mult după
bunul lor plac. La depozitul 203, de
exemplu, din cei 24 de lucrători în
scriși în condica de prezență, am
găsit doar... 9, iar la depozitul 402,
din 16 „pontați" erau plecați, cu mult
înaintea terminării programului, 6 și
cu șeful depozitului 7. Aflăm că aceste
lucruri se întîmplă aproape Zilnic.
Cam așa se face că, uneori, in loc
să fie livrate populației circa 2 000
de tone de combustibil, cit este ca
pacitatea normală zilnică a intreprin
derii, se livrează doar 1 000 de
tone. La ora actuală numărul
do încărcători-descărcătorî moto
rist!, vagonari etc. poate asigura,
la un nivel minim de îndeplinire
a normelor de muncă, o prestație
normală pentru toți cumpărătorii
care apelează in mod normal la ser
viciile depozitelor. în această situa
ție, este limpede că ceea ce trebuie
întreprins în primul rînd este luarea
unor măsuri ferme de ordine si dis
ciplină.
In plus, să mai notăm faptul că,
exact în această perioadă de virf, nu
mai puțin de 12 depozite din cele 21
existente în Capitală, in loc să fie
în plină activitate, sînt iri plină...
inventariere. Deloc intîmplător : din
dispoziția organelor da cercetare pe
nală.

D-a!e „pinguinilor..."
Zilele trecute am plecat îm
preună cu tovarășul locotenent Dan
Baciu de la I.M.B. Intr-unui din obișnuitele controale ale miliției prin
depozitele de combustibil ale Capi
talei. Sau, alt fel spus, am plecat în
căutarea „pinguinilor": nu specia de
viețuitoare din Antarctica, d din...
fauna comerțului cu lemne.
— Așa-zișii „pinguini" — ne spune
pe drum tovarășul Baciu — nu sînt
altcineva decît „angajații" ad-hoc și

Almanah ploniereso
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Ancheta TV : „Servește-mă... să
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Emmanuel Roblăs
22,15 Telejurnal
17,55
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19,00
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19.40
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19,00 Telejurnal
19.20 Buletin rutier
19,35 Moștenire pentru viitor — Mihail
Sadoveanu
20.25 Recital Mireille Mathieu
20.40 Viața economică a Capitalei
21,10 Pe scena de concerte a Radlotelevlzlunli
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Din 1 000 tone de cărbune livrate de Ia Schitu Golești, Motru șl Filipeștii
de Pădure pentru depozitul 603 din Capitală in perioada iulie-septembrie.
240 tone sint praf și sterii
Foto: E. Dichiseanu

„tolerații" unor șefi de depozite sau
șoferi de la „Tanscom" care trans
portă lemne. Un fel de încărcătoridescărcătorî care, pe lingă îndeletni
cirea permanentă — efectuarea unui
serviciu în favoarea cetățeanului —
au cu totul alta : pe traseu, ei fac
„reîmpărțirea" cantităților de lemne
cu care autocamioanele pleacă din
depozit, astfel incit la două-trei dru
muri reușesc să-și creeze un
„plus" de combustibil, pe care-l vînd
„clienților" lor. Personali,
firește.
Cu toate consecințele care decurg de
aici : perturbarea aprovizionării, pre
țuri de speculă, zeci de kilometri tă
cuți cu autocamionul statului la adresele clienților particulari ș.a.m.d...
...Splaiul Independenței nr. 210, ora
9 și 56 de minute. Pe poarta depozi
tului hr. 603 iese camionul cu nr.
22-B-233. încărcat cu lemne și căr
buni. Primul popas, la doi pași de de
pozit, în fața frizeriei de pe strada
Răzoare nr. 2. Șoferul și încă doi
oameni descarcă o parte din lemne.
Scena s-a mai repetat de cîteva ori ;
cînd ne-au reperat, au încercat să
scape cu fuga. încercare sterilă.
Așa că înapoi la. depozit : pentru recîntărirea încărcăturii, verificarea bo
nurilor șl a identității șoferului și a
celor doi însoțitori etc.
„Surprizele" au fost exact cele bă
nuite. Șoferul nu era șofer, ci doar
lncărcător-descărcător. îl cheamă Ni
colae Lungu. Dintre ceilalți doi, numai
unul era angajatul intreprinderii
„Combustibilul". Celălalt — un „pin
guin". în camion, după reglarea
corectă a cîntarului de la depozit și
verificarea tarei camionului : 150 kg
in plus. Pentru cine această porție
cu „virf" 7 Pentru unul din clienții
lui Lungu și-ai „pinguinului".

Cărbune... 54 la sută
— De la Începutul anului si pină
acum, ne spunea tovarășul Constan
tin Staieu, directorul întreprinderii
„Combustibilul", din totalul canti
tăților de cărbuni livrați de furni
zori 31 000 de tone au fost praf și
piatră.
— Avem un șir de greutăți la des
facerea cărbunelui — ne explică recepționerul Ginu Boboc. N-avem
personal suficient ca să alegem
sterilul de cărbune. întreprinderea
minieră Cîmpulung (Schitu Go
lești), cu care am fost recent în liti
giu, ne-a livrat, de exemplu, trei va
goane — 21 535 543 673, 313 354 681 325,
215 351 242141 — in care, dintr-o în
cărcătură de 112 tone, numai 60 de
tone erau cărbune ; restul, aproape
38 de tone, era praf... de cărbuni.
Și peste 14 tone steril. Cu alte cu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29,
30 și 31 octombrie. In țară : Vremea tn
curs de încăizire. Cerul va fi variabil,
mai mult senin noaptea. In a doua
parte a intervalului. Izolat in nordul
țării, se vor semnala precipitații slabe
sub formă de burniță șl ploaie. Vlntul
va sufla slab, pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse intre
minus 2 și plus 8 grade, Iar cele ma
xime Intre 10 șl 20 de grade. Izolat mal
ridicate, tn prima noapte, pe alocuri
în nordul țării, condiții de brumă. Cea
ță mal ales dimineața și seara In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu
cerul variabil mai mult senin noaptea.
Vint slab. Temperaturile minime vor fl
cuprinse Intre 5 șl 8 grade. Iar cele
maxime Intre 17 și 20 de grade. Ceată
slabă dimineața șl seara. (Ileana Mlbăllă, meteorolog de serviciu).

vinte, doar 54 la sută din cărbune
era, de fapt, cărbune. Soluții de
remediere 7 1) Recepționarea cărbu
nelui nu in București, ci la furnizori
— un argument in plus fiind ieftini
rea transportului cu contravaloarea
kilometrilor parcurși inutil și 2) în
tărirea colaborării organelor pentru
controlul calității produselor cu în
treprinderea „Combustibilul".
Cu atit mai mult cu cît există can
tități suficiente de lemn, datoria ce
lor răspunzători de acest sector este
să asigure o desfășurare normală,
ritmică a aprovizionării populației la
nivelul cerințelor unui comerț civi
lizat. Aflăm, acum. Ia cîteva zile
după efectuarea raidului, că între
prinderea „Combustibilul" a luat ri
nele măsuri pentru recuperarea întîrzierilor : astfel, bonurile restante
au fost redistribuite intre depozite,
spre a se intra in cit mai scurt timp
în normal, iar de la 15 noiembrie vor
fi infiintate 11 depozite sezoniere $1
25 de puncte volante de vînzare a
lemnelor și cărbunilor.
Desigur, aceste măsuri nu epuizea
ză posibilitățile de îmbunătățire a
serviciului.

Cuvîntul cititorilor
CUVlNTUL
OAMENILORJVIUNCII
O sugestie gospodărească
Stimulat de atenția sl grija pe
care partidul și statul nostru le
acordă
propunerilor oamenilor
muncii, de dezbaterile largi în ca
drul cărora tot mai mulți cetățeni
își spun părerea in legătură cu cele
mai diverse probleme ale con
strucției socialiste, doresc, în cele
ce urmează, să supun atenției fo
rurilor de resort din județul Me
hedinți o sugestie privind mai buna
valorificare a unor resurse din satul
Jupănești, component al comunei
Cireșu.
Acest sat, așezat într-o zonă pito
rească de mare atracție, pe lingă
atributele turistice ce le are — aici
se află una din cele mai interesante
peșteri din România, și anume Peș
tera Topolnița — poate obține bune
rezultate economice prin valorifi
carea cursurilor de apă Pețimea și
Ponoarăț și a terenurilor din
lunca acestora. Despre ce este
vorba 7
în punctul numit „Iac" din satul
Jupănești există o cîmpie cu teren
fertil, dar care nu a fost folosit
pină acum pentru agricultură din
cauză că apa, mai ales după ploile

mari, formează aici o baltă, care
inundă uneori și șoseaua județeană.
Această baltă, ce se formează pe
riodic, ar putea fi desființată prin
străpungerea unei galerii de deri
vație care să îndrepte apa rîului
Ponoarăț spre rîul Pețimea, iar
acestea, împreună, ar putea fi folo
site la fertilizarea marii lunci
dintre Jupănești și Cireșu, precum
și la crearea unor bazine piscicole
pe Valea Pețimei. Prin desființarea
bălții s-ar crea, de asemenea, con
diții bune de circulație pe drumul
ce duce la Peștera Topolnița și la
o altă peșteră, denumită Peștera
lui Epuran, iar terenul scos de sub
ape ar putea fi folosit la cultivarea
răchitei nobile. Rentabilitatea cul
turii de răchită nobilă, folosită in
mica industrie, ar asigura recupe
rarea intr-un timp scurt a chel
tuielilor pentru desecarea' bălții.
Valorificarea acestor resurse, ca și
recenta deschidere a unei mine în
satul Jupănești vor spori puterea
economică a localității, a comunei
Cireșu.

Sever POPESCU,
profesor

Orașul crește odată cu oamenii săi
Municipiul Alexandria, reședința
județului Teleorman, a cunoscut în
ultimii ani o amplă dezvoltare
industrială și edilitar-gospodărească.
Aici s-au construit importante
obiective industriale care au și in
trat in circuitul economic republi
can : întreprinderi de rulmenți, de
aparataje și accesorii (la care au
intrat în producție primele panouri
pentru captarea energiei solare),
de panouri și tablouri electrice,
filatura de bumbac etc.
Au apărut cartiere noi de locuin
țe : „1 Mai", „Ion Creangă", „Pom
pieri", zona 800 etc. în care se înalță
siluetele zvelte ale blocurilor noi.
Casa de cultură a sindicatelor, din
fața parcului tineretului, se re
marcă prin linia arhitectonică mo
dernă ; noul spital și-a dobîndit
deja un bun renume ; tineretul de
vlrstă școlară are la dispoziție șapte
școji generale, șase licee și școli
profesionale ;
modernului hotel
construit pe strada Doferogeanu
Gherea i se va alătura în curind
altul ; pe strada Libertății, în locul
dughenelor prăfuite, există în
prezent magazinul general „Cri
nul" și un nou complex al coopera
ției meșteșugărești. Tot pe această
stradă a început realizarea pro
iectului edilitar al zonei de centru,
unde vor fi amplasate noi blocuri
de locuințe confortabile, spații
comerciale, cinematografe. Se află,
de asemenea, în construcție noua
piață a municipiului.

Rezultatele obținute pină acum
pot fi amplificate pretutindeni printr-o mai bună organizare a muncii,
prin folosirea judicioasă a tuturor
forțelor, a materiilor prime și ma
terialelor. E plăcut șă vezi cum
la secția mecanică a întreprinderii
de panouri și tablouri electrice, de
exemplu, se acționează după prin
cipiul că prima sursă de economii
o constituie înlăturarea risipei. în
sectorul confecțiilor metalice de aici
se recuperează și se reintroduc în
producție toate deșeurile de tablă,
de cositor, precum și alte mate
riale. E îmbucurător faptul că la
multe șantiere, ca de pildă la lotul
867, condus de maistrul Ștefan
Nițu, se manifestă grijă pentru
materiale, există ordine și disci
plină. Aceeași răspundere pentru
buna gospodărire a materialelor ar
trebui să existe și la șantierul care
construiește blocurile de pe strada
București, la intrarea în municipiu,
unde materialele nu sint păstrate
în condiții corespunzătoare, se ma
nifestă încă fenomene de risipă etc.
Pe zi ce trece, prin tot ceea ce
se realizează, prin hărnicia cetățe
nilor și a edililor, prin perfecționa
rea muncii în toate sectoarele, ora
șul nostru trăiește o tinerețe dina
mică, in plin avirit constructiv.

Florentin CATAN,
profesor,
Liceul industrial nr. 2, Alexandria

Pe scurt, din scrisori
• Progres tehnic. Specialiștii din secțiile autoutllare și sculerie de la
întreprinderea „Electroputere“-Craiova au finalizat recent 26 de cutii de
viteze cu servomotor, care au înlocuit variatoarele tip P.I.V. ce se adu
ceau din import. Economii valutare se obțin și prin realizarea altor două
instalații : cea de turnat in vid izolatori speciali din rășină — destinată
fabricii de izolatori din Turda — și instalația cap de sudură automată, ce
echipează agregatul de executat radiatoare din cadrul fabricii de transfor
matoare Filiași (Nicolae Maroga, tehnician) • N-aveți un bilet în plys 7
Deși biletul de tren pe distanța București — stația Valea Roșie costă 13
lei, la casieria din halta „23 August" călătorii sînt obligați să cumpere
bilete de 15 lei, pină la Oltenița. Nu poate fl oare trecut pe „linie moartă"
acest sistem incorect 7 (Mihail Pirpiriu, Calea Griviței 405, sc. B, ap. 14,
București) • „Preluăm marfă". Sub acest pretext a fost ținut închis in
zilele de 10, 11, 12 și 13 octombrie a.c., magazinul de încălțăminte pentru
copii și femei de pe strada Zorile din orașul Caransebeș I (Radu Romulus,
orașul Caransebeș). • Din rumeguș. La sectorul de exploatare a lemnului i
Gurahonț a fost realizată, din resurse interne, o centrală termică pentru
încălzirea atelierului de lăzi, la care se folosește drept combustibil rume
gușul care pină nu de mult era aruncat. Tot aici a fost amenajată, de
asemenea, și o baie (Alexandru Herlău, Gurahonț). • N-aude, nu vede !
în piața orașului Moinești, producătorii particulari vînd, de obicei, pro
dusele la prețuri mult mal mari decît cele stabilite prin mercurial (de
pildă, ceapa cu 10 lei kilogramul, ardei capia 8 lei/kg, gogoșari — 10 lei/kg
etc.). Responsabilul pieței și cei care răspund de organizarea comerțului
local se fac însă că nu observă șl nu ’ntervin pentru a pune capăt acestor
prețuri de speculă. (Constantin Stratulat, pensionar, orașul Moinești, județul
Bacău).
’
/

Resursele valutare ale fării
(Urmare din pag. I)

cipăm la acțiunile de coopera
re, inclusiv la societățile mixte
din străinătate ele. Prin urmare, ba
lanța de plăți externe constituie un
util instrument de planificare, eviden
ță și urmărire a relațiilor noastre
bănești cu străinătatea. întrucit, ca
orice balanță de plăți, ea trebuie echi
librată, preocuparea noastră principa
lă este să asigurăm un echilibru ca
litativ al acesteia. Concret, mă refer
Ia faptul că trebuie să asigurăm mij
loacele de plată necesare printr-o
sporire a încasărilor din export și mai
puțin prin contractarea de credite, în
deosebi astăzi cînd dobînzile sînt de
osebit de oneroase. Un aspect esen
țial în această activitate îl constituie
urmărirea asigurării echilibrului ba
lanței de plăți nu numai pe total,
ci și pe relații, adică pe cliring țări
socialiste și pe devize libere.
— In acest context, la ce categorii
de credite externe apelează țara
noastră ?
— în principal, se apelează la cre
dite externe pe termen lung pentru
realizarea unor obiective de investiții
și pentru acțiuni de cooperare. Si
tuația noastră de țară In curs de dez
voltare, care și-a propus să realizeze
ample programe economice și sociale,
ne obligă să importăm mult, atît uti
laje șl tehnologii pe care nu Ie fabri
căm, cît și materii prime și materiale
care ne sînt necesare spre a valo
rifica mai bine munca poporului nos
tru, precum și resursele proprii pen
tru sporirea avuției naționale și a
venitului național. întrucit în această
etapă nu dispunem de suficiente re
surse valutare, sintem puși in situa
ția să recurgem Ia credite externe
pentru completarea resurselor proprii
necesare dezvoltării. Dar prin dobîn
zile ce le plătim la creditele contrac
tate dăm o parte din rezultatele mun
cii noastre băncilor, marii finanțe
din străinătate. De aceea, așa cum a
subliniat
conducerea
Dartidulul,
aceste credite trebuie limitate la
strictul necesar.
— Concret, ce consecințe negative
are practicarea unor condiții de cre
ditare oneroase in relații economice
internaționale ?

— Să presupunem că pentru dota
rea unei unități constructoare de ma
șini trebuie să se importe utilaje in
valoare de 10 milioane dolari. Dacă
aceste mașini se cumpără pe un cre
dit rambursabil după 10 ani și cu o
dobîndă anuaiă de 12 la sută, aceste
utilaje vor costa in realitate 31 mili
oane dolari, diferența reprezentînd
dobînda plătită la creditul contractat ;
deci de peste trei ori prețul real al
utilajelor. întrucit pe piețele finan
ciare internaționale au loc mari fluc
tuații ale ratei dobînzii, este posibil
ca dobînda să fie și mai mare. Deși
calculul este ipotetic, in fapt lucru
rile se petrec ca atare deoarece ase
menea situații apar destul de frec
vent in practica internațională. Dealt
fel, așa cum arăta secretarul general
al partidului, pentru credite de un
miliar lolari, la dobînzile actuale,
dăm ar.„ai din venitul național 120
milioane dolari sub formă de dobinzl.
Iată de ce este important să valori
ficăm cu maximă eficiență toate uti
lajele, tehnologiile și materiile prime
importate. Fiecare din utilajele adu
se din import trebuie să fie puse in
funcțiune intr-un timp cit mai scurt,
să atingă cit mai repede parametrii
proiectați, iar produsele realizate să
fie calitativ superioare șl competitive
pe piața externă, asigurtndu-se astfel
resursele financiare pentru rambur
sarea creditelor contractate și plata
dobînzilor aferente acestor credite.
Totodată, în politica noastră econo
mică trebuie să acționăm pentru dez
voltarea cooperării economice cu alte
state, limitind, în acest fel, la maxi
mum creditele externe ; în același
timp, este absolut necesar să contrac
tăm credite pe termen lung in con
diții echitabile.
— Se desprinde, așadar, că, in afară
de eforturile proprii pentru limitarea
la maximum a creditelor externe și
utilizarea cit mai eficientă a resur
selor financiare împrumutate, este
necesar ca pe plan internațional să
se asigure condiții mai echitabile de
acordare a creditelor.
— în legătură cu această problemă,
recent, la sesiunea anuală a Fondului
Monetar Internațional și a Băncii
Mondiale, delegația țării noastre a
arătat că, pentru Înlăturarea fenome

nelor grave de instabilitate economică
și monetară, pentru restructurarea
fundamentală a relațiilor economice
dintre state, este necesară instituirea
unei noi ordini economice mondiale
și, in cadrul acesteia, a unui nou sis
tem monetar internațional care să sa
tisfacă interesele tuturor statelor par
ticipante. S-au subliniat, de aseme
nea, cerințele stabilirii celor mai efi
ciente căi de reciclare a mijloacelor
financiare ale țărilor care dispun de
surplusuri, concomitent cu orientarea
în mai mare măsură a acestor mij
loace către țările iih curs de dezvol
tare, facilitării condițiilor de acces al
țărilor în curs de dezvoltare pe piața
creditelor internaționale și evitării
dobînzilor ridicate.
în concluzie, apare limpede că, în
coridițiile dificile in care se desfă
șoară relațiile economice și financiare
internaționale, politica partidului și
statului nostru de sporire a expor
tului, de limitare la strictul necesar
a importului și a creditelor externe
corespunde pe deplin cerințelor dez
voltării economico-sociale a țării în
scrise în documentele Congresului al
XII-lea al P.C.R. Trebuie să se în
țeleagă mai bine in fiecare colectiv
de muncă rațiunea, esența sarcinilor
stabilite in acest sens de conducerea
partidului, sarcini care vizează in
principal găsirea de înlocuitori pen
tru produsele din import, moderniza
rea tehnologiilor de fabricație, valo
rificarea superioară a tuturor mate
riilor prime și materialelor importate,
economisirea severă a acestora. Tot
odată, este necesar să producem mal
multe materii prime și utilaje pentru
a acoperi în măsură cît mai mare ne
voile economiei naționale din resurse
proprii, de a extinde exportul și a
valorifica cît mai avantajos mărfurile
noastre pe piața internațională. Fie
cărui om ai muncii, fiecărui cetățean
trebuie să-i fie clar că toate aceste
eforturi sint ind-entate sure dezvol
tarea și modernizarea economiei, sire
asigurarea condițiilor de creștere a
nivelului dc trai. Ele nu pot avea
deeît consecințe pozitive ne olanul
progresului general al societății.

Convorbire realizată da

Corneliu CARLAN
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DIN TOATE COLȚURILE ȚĂRII, MESAJE DE UNANIMĂ ADEZIUNE, DE ÎNALTĂ APRECIERE

A BILANȚULUI BOGAT AL VIZITEI ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Cu profundă satisfacție ți mindrle
patriotică, comuniștii organizației ju
dețene de partid Bacău, to-ți oamenii
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești, asemenea întregu
lui popor, au urmărit cu viu interes
vizita oficială de prietenie pe
care dumneavoastră, iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ati intreprins-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, ca
mesager strălucit al năzuințelor po
porului nostru de a trăi în pace,
prietenie și colaborare cu toate sta
tele lumii — se spune în telegrama

COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU
AL P.C.R.

Această nouă vizită In țara vecină
șl prietenă, convorbirile pe care
le-ați avut cu conducătorii partidu
lui și statului iugoslav reprezintă un
eveniment politic de cea mal mare
însemnătate în bogata cronică a re
lațiilor tradiționale de prietenie și
colaborare româno-iugoslave, ea identificînd și stabilind noi domenii de
conlucrare atît pe plan bilateral, cit
și în viața internațională, în folosul
ambelor state, al cauzei generale a
socialismului, păcii, cooperării și în
țelegerii în lume.
Exprlmlndu-ne totala adeziune față
de rezultatele deosebit de rodnice
ale acestui nou dialog la nivel înalt, nu
vom uita niciodată că marile succese
obținute de poporul român sînt ne
mijlocit legate de contribuția inesti
mabilă pe care o aduceți dumnea
voastră la elaborarea și înfăptuirea
politicii noastre interne și externe,
expresie a cutezanței revoluționare, a
spiritului științific, a dăruirii și pa
siunii, a devotamentului cu care
slujiți cauza poporului nostru.
Dind glas și cu acest prilej senti
mentelor de înaltă prețuire și pro
fundă dragoste pe care toți locuitorii
județului Bacău le nutresc față de
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă
asigurăm că vom face totul pentru
traducerea în viață a sarcinilor ce
ne revin din documentele celui de-al
XII-lea Congres al partidului, pentru a
spori contribuția noastră la înălțarea
scumpei Românii socialiste pe culmi
tot mai înalte și luminoase de pro
gres și civilizație.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R.
se

spune : Asemenea întregului nostru
popor, comuniștii, toți oamenii muncii
bihoreni, fără deosebire de naționali
tate, au urmărit cu înaltă vibrație
patriotică vizita pe care ati intreprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia,
eveniment ce marchează încă o dată
bunele relații statornicite între parti
dele și popoarele noastre.
Evidențiind evoluția ascendentă a
raporturilor româno-iugoslave, con
vorbirile pe care le-ați avut, do
cumentele comune semnate ridică ne
noi trepte colaborarea reciproc avan
tajoasă In toate domeniile de activi
tate. în deplină egalitate, stimă și
respect reciproc, pentru edificarea
unei vieți fericite și prospere, ser
vind, totodată, cauzei generale a
colaborării și păcii în Europa și în
lume.
Ne exprimăm, în numele tuturor
bihorenilor — români, maghiari și de
alte naționalități — bucuria deosebită
pentru rezultatele bogate ale acestei
vizite, adeziunea deplină la ideile și
principiile reafirmate cu prilejul nou
lui dialog româno-iugoslav la nivel
înalt. Vă încredințăm, mult stimate
și iubite tovarășe secretar general, că
ne vom racorda plenar eforturile și
capacitățile creatoare pentru a con
tribui la traducerea în viată a pre
vederilor documentelor comune, spre
noi Împliniri, în continuă ascensiune,
ale relațiilor bilaterale. Exprimăm, de
asemenea, hotărîrea nestrămutată de
a urma cu consecventă îndemnurile
adresate de dumneavoastră întregului
nostru popor de a face totul pentru
înfăptuirea obiectivelor ce ne revin
la încheierea acestui an șl pentru
realizarea exemplară a prevederilor
din planul primului an al cincina
lului următor.
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BRAȘOV
AL
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oa

menii muncii, români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități, din ju
dețul Brașov, au urmărit cu viu in
teres și multă satisfacție vizita efec
tuată de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreuriă
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia și își exprimă deplina aproba
re fată de rezultatele fructuoase ale
noului dialog la cel mai Înalt nivel
româno-iugoslav. expresie grăitoare
a vitalității și dinamismului relații
lor de bună vecinătate, de trainică
prietenie dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
Cu inimile pline de bucurie și mlndrie patriotică, oamenii muncii bra
șoveni, în frunte cu comuniștii, folo
sesc și acest prilej pentru a vă încre
dința, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de sentimentele
lor de nețărmurită dragoste și pro
fund devotament, de adeziunea lor
deplină față de tot ceea ce inițiali și
întreprindeți- în fruntea partidului si
statului pe planul politicii noastre
interne și externe și se angajează să
acționeze cu toată energia și fermi
tatea pentru transpunerea în viață a
hotărlrilor Congresului al XII-lea al
partidului, sporindu-și astfel contri
buția la .înfăptuirea marilor idealuri
ale socialismului și comunismului pe
pămîntul scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.
Comuniștii, toți locuitorii județului
Buzău au urmărit cu viu interes si
mîndrie patriotică vizita de prietenie
pe care ați efectuat-o. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F.
Iugoslavia și iși exprimă totala ade
ziune și deplina satisfacție fată de
Înțelegerile convenite și documentele
semnate cu acest nrilei — se sorine
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R,

Rezultatele deosebit de rodnice ale
soliei dumneavoastră de prietenie
constituie pentru oamenii muncii din
județul Buzău, ca și pentru Întregul
nostru pooor. o puternică afirmare a
voinței comune de a extinde si adinei
bunele redării, cu vechi si bogate tra
diții, dintre România si Iugoslavia,
care reprezintă un pilduitor exemplu
de conlucrare fructuoasă, pe multiple
planuri. între două țări socialiste
vecine.
întreaga desfășurare a vizitei, re

zultatele fructuoase cu care aceasta
s-a încheiat reprezintă o impresio
nantă contribuție la imprimarea unui
curs mereu ascendent cooperării și
conlucrării multilaterale româno-iu
goslave, la dezvoltarea colaborării in
Balcani, la cauza securității europene.
Vă Încredințăm, și cu acest prilej,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii din ju
dețul Buzău, în frunte cu comuniștii,
sint hotărîți să transpună întru totul
în viață orientările și prețioasele
dumneavoastră indicații cuprinse in
cuvintarea rostită la Plenara C.C. al
P.C.R. din această lună, care dau un
nou șl puternic impuls activității
noastre pentru îndeplinirea sarcinilor
pe acest an și pe întregul cincinal,
asigurării tuturor condițiilor pentru
realizarea obiectivelor planului pe
anul 1981.
în telegrama adresată de COMI

tre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia,
dintre Republica Socialistă România
și Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia. Noile înțelegeri realizate
in cursul vizitei dau o largă perspec
tivă colaborării româno-iugoslave, atît
pe plan bilateral, cit și pe plan in
ternațional, in folosul popoarelor ce
lor două țări, al cauzei păcii în Bal
cani, în Europa și întreaga lume.
Oamenii muncii din județul Ilfov
folosesc acest prilej pentru a vă
adresa din toată inima cele mai calde
felicitări și sentimentele noastre de
profundă gratitudine față de nobila
activitate ce o depuneți în slujba
cauzei păcii, a bunăstării și fericirii
poporului român și se angajează să
facă totul pentru a-și îndeplini în
mod exemplar sarcinile ce le revin
din istoricele hotărtri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

purtate cu conducătorii de partid și
de stat iugoslavi. Importantele docu
mente semnate reprezintă un eveni
ment politic cu semnificații majore
în bogata cronică a relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare
frățească dintre partidele, țările și
popoarele noastre. Asemenea între
gii noastre națiuni socialiste, ne ex
primăm și cu acest prilej dragostea
nețărmurită, admirația și profunda
recunoștință fată de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea
prodigioasă consacrată binelui și
fericirii poporului român, creșterii
necontenite a prestigiului Internatio
nal al României socialiste, pentru

Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Iași, asemenea întregu
lui popor, au urmărit cu viu interes
vizita de prietenie pe care ati efectuat-o dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, exprimindu-și deplina satisfacție și
mîndrie patriotică pentru rezultatele
înregistrate — se arată în telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN IAȘI AI P.C.R. Vedem în
această vizită o nouă contribuție a
oonducerii partidului și statului nos
tru, a dumneavoastră personal, la
dezvoltarea relațiilor prietenești din
tre popoarele român și iugoslave, la
afirmarea principiilor care trebuie

TETUL JUDEȚEAN CONSTANTA
AL P.C.R. se arată : Convorbirile

țeștl de colaborare româno-iugoslave.
Dînd expresie gindurilor și sentimen
telor tuturor locuitorilor județului,
români, maghiari, germani, ne expri
măm satisfacția și bucuria față de
rezultatele vizitei, care evidențiază
din nou dorința comună a partidelor
și popoarelor noastre de a intensifica
colaborarea rodnică, atît pe plan
bilateral, în interesul ambelor țări,
cît și pe arena internațională, ca o
contribuție importantă la cauza păcii
și înțelegerii în lume, la cauza ge
nerală a socialismului.
Exprimindu-ne adeziunea deplină
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă raportăm
că acționăm cu toate forțele pentru
îndeplinirea planului pe 1980 și pre
gătirea în cele mai bune condiții a
planului pe 1981. pentru traducerea
in viață a întregului program cu
prins în cuvîntarea dumneavoastră la
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Vă
asigurăm mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că noi,
mureșenii, alăturîndu-ne deplin efor
tului general al întregului nostru
popor, nu ne vom precupeți forțele
și capacitatea pentru înfăptuirea
exemplară și neabătută a hotărîrilor
Congresului al XII-lea al P.C.R.,
pentru a spori contribuția județului
Mureș la înflorirea multilaterală a
patriei noastre, Republica Socialistă
România.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Olt, împreună cu între
gul nostru popor, au urmărit cu viu
interes și deplină satisfacție vizita
oficială de prietenie pe care ați
lntreprins-0 dumneavoastră, mult

din județul Prahova, vă transmitem
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
poporului român, sentimentele de
profundă recunoștință pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășurati,
dăruindu-vă cu abnegație și spirit
revoluționar intereselor majore ale
națiunii noastre, cauzei socialismului
și păcii in întreaga lume.
Recenta vizită efectuată de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia
se înscrie pe coordonatele dezvoltă
rii relațiilor bilaterale dintre cele
două țări vecine și prietene, consti
tuind o dovadă elocventă a colaboră
rii strînse dintre popoarele noastre.
Prin rezultatele fructuoase ale con
vorbirilor purtate, consemnate in do
cumentele semnată, vizita reprezintă
o nouă și importantă contribuție la
adîncirea colaborării pe multiple pla
nuri dintre România și Iugoslavia.
Schimbul de păreri a relevat, încă o
dată, hotărîrea celor două partide și
țări, legate printr-o trainică priete
nie, de a conlucra activ pentru asi
gurarea securității și păcii in Bal
cani, în Europa și în Întreaga lume,
pentru soluționarea constructivă a
marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea.
Vă asigurăm, mult stimate șl iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub
conducerea' organelor și organizați
ilor de partid, toți locuitorii din ju
dețul Prahova vor acționa cu fermi
tate pentru traducerea in viată a is
toricelor hotăriri ale Congresului al
XII-lea. a Programului partidului,
sporindu-și necontenit contribuția la
ridicarea României socialiste pe noi
trepte de civilizație.

Cu deplină bucurie și satisfacție
patriotică, oamenii muncii de națio
nalitate sîrbo-croată din județul Caraș-Severin, alături de întregul popor
român, au urmărit vizita oficială de
prietenie pe care dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. ati intreprins-o în Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia — se arată in te
legrama adresată de CONSILIUL

OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE SIRBO-CROATA DIN
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.

Sintem mîndri că această nouă vi
zită la cel mai inalt nivel, convorbi
rile purtate, documentele încheiate
demonstrează Încă o dată că relațiile
româno-iugoslave constituie in toate
privințele un exemplu de conlucrare
fructuoasă intre două țări vecine și
prietene și că ea va conferi noi di
mensiuni relațiilor tradiționale româ
no-iugoslave, spre binele și progresul
necontenit al popoarelor noastre, slu
jind cauza păcii, securității și coope
rării rodnice dintre toate popoarele.
Ne angajăm ca, urmînd înalta
dumneavoastră pildă, să ne aducem
Întreaga contribuție la înfăptuirea
sarcinilor ce revin oamenilor muncii
din județul Caraș-Severin din acor
durile încheiate, a întregii politici
interne și internaționale a partidului
și statului nostru, de continuă pro
pășire a scumpei noastre patrii.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
MINISTERUL
CONSTRUCȚIILOR
INDUSTRIALE, asemenea Întregului

popor, au urmărit cu viu interes vi
zita oficială pe care dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe

• „Un exemplu de cooperare fructuoasă, reciproc avantajoasă, in spiritul deplinei
egalități in drepturi, al năzuințelor de pace și progres ale poporului român
și popoarelor iugoslave, in interesul construcției socialismului in ambele țări".

• „Ne exprimăm satisfacția că România și Iugoslavia vor conlucra și mai strîns
pe plan internațional pentru cauza păcii, colaborării și destinderii in Europa
și in lume, pentru eliminarea politicii de forță și dominație, pentru statornicirea
unei noi ordini economice și politice mondiale".
• „Vom acționa cu fermitate pentru traducerea in viață a politicii revoluționare
pe care România, partidul nostru comunist o promovează atit pe plan intern,
cît și pe plan extern, pentru viitorul luminos al patriei, pentru o lume a păcii
și înțelegerii intre popoare".
consecvența cu care militați neobosit
în scopul promovării ideilor nobile
ale păcii și colaborării între popoare,
făuririi unei lumi mai bune și mai
drepte.
înfăptuind în mod exemplar po
litica partidului și statului nostru,
comuniștii, oamenii muncii de pe
meleagurile constăntene. alături de
întreaga noastră națiune socialistă,
depun eforturi susținute pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite de cel
de-al XII-lea Congres al partidului.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că locuitorii jude
țului Constanta muncesc cu hotărire
și entuziasm pentru a încheia cu
succes actualul cincinal și a pregăti
în cele mai bune condiții activitatea
anului viitor, pentru a-și spori con
tribuția lâ înflorirea scumpei noastre
patrii libere și independente, Româ
nia socialistă.
Asemenea întregului popor, comunștii, toti oamenii muncii din jude
țul Ialomița au urmărit cu viu in
teres și mîndrie patriotică desfășu
rarea vizitei pe care dumneavoastră,
mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, In Iugoslavia prietenă —
vizită ce se înscrie ca o nouă și stră
lucită contribuție la dezvoltarea re
lațiilor de rodnică colaborare româno-iugoslavă — se arată in telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

Reafirmîndu-și întreaga adeziune
fată de rezultatele remarcabile cu
care s-a încheiat strălucita dumnea
voastră solie de pace, colaborare și
prietenie, fată de întreaga politică in
ternă și externă a partidului și statu
lui nostru, locuitorii acestor melea
guri își exprimă profunda recunoș
tință pentru rodnicia acestor ani de
pace și progres, hotărîrea lor fermă
de a munci după înaltul dumnea
voastră exemplu și îndemn călăuzitor
pentru că sarcinile din industrie să
fie îndeplinite exemplar, iar In agri
cultură acționăm plenar pentru stringerea roadelor bogate ale acestei
toamne, contribuind astfel la ridi
carea României socialiste pe noi
culmi de progres șl civilizație.

Cu sentimente de dragoste fierbin
te, comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Ilfov au urmărit cu viu
șl deosebit interes vizita pe care ați
făcut-o, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, Împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, tn Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN
ILFOV AL P.C.R. Expresie a preocu
pării dumneavoastră statornice pen
tru promovarea unor relații de
strînsă prietenie, colaborare și solida
ritate cu țările socialiste vecine, cu
toate statele care construiesc noua orîndulre, convorbirile pe care le-atl
avut. Declarația comună și celelalte
documente semnate se înscriu ca o
nouă șl remarcabilă contribuție la
extinderea și aprofundarea in con
tinuare a legăturilor traditionale din

să guverneze relațiile dintre țările
socialiste, la realizarea unui climat
de pace și înțelegere între toate na
țiunile lumii.
Acționînd in spiritul cuvîntărli
dumneavoastră la recenta Plenară a
C.C. al P.C.R., organizația județeană
de partid Iași, toti oamenii muncii
de pe aceste străvechi meleaguri ro
mânești se angajează solemn să mi
liteze neobosit pentru realizarea
pianului pe acest an, pe întregul
cincinal, pentru înfăptuirea politicii
interne și externe promovate
de
partidul nostru, strîngînd tot mai pu
ternic rindurile in jurul dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii române, strateg și constructor
al unei lumi a păcii și înțelegerii in
tre state, luptînd neobosit pentru
înălțarea tot mai puternică și creș
terea continuă a prestigiului interna
țional al României socialiste.
în numele milioanelor de femei de
la orașe și sate — românce, ma
ghiare, germane și de alte naționa
lități — exprimăm deplina aprobare
și deosebita satisfacție pentru rezul
tatele rodnice ale vizitei de priete
nie pe care, Împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, ati întreprins-o in
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia — se arată in telegrama
adresată de CONSILIUL NAȚIONAL
AL FEMEILOR.

Femeile din patria noastră. Împreu
nă cu întreaga națiune au putut con
stata din nou, cu sentimente de deo
sebită mîndrie patriotică, înaltul
prestigiu, stima și prețuirea de care
vă bucurați dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, in întreaga lume. Permi
teți-ne să exprimăm, totodată, și cu
acest prilej, sentimentele noastre de
înaltă stimă, aleasă prețuire și fier
binte dragoste fată de tovarășa Elena
Ceaușescu, militant de seamă al
partidului șl statului, strălucit om de
știință. Afirmindm-ne adeziunea de
plină la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, vă în
credințăm că, împreună cu Întregul
popor, strins uniți in jurul partidului,
al dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. femeile
României socialiste sint hotărite să
militeze cu întreaga energie și forță
creatoare pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin in acest
an și in viitorul cincinal, a tuturor
obiectivelor de dezvoltare economică
și socială stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului.
în telegrama adresată de COMI

TETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL
P.C.R. se arată : Asemenea întregu

lui nostru popor, comuniștii, toti oa
menii muncii lin județul Mureș au
urmărit cu deosebit interes vizita
oficială de prietenie întreprinsă de
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, In Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via vecină și prietenă, eveniment po
litic de mare însemnătate în bogata
cronică a relațiilor tradiționale fră-

lubite șl stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugosla
via, apreciind-o ca un moment po
litic de mare însemnătate in bogata
cronică a relațiilor tradiționale da
prietenie și Colaborare românoiugoslave — se arată in telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R. Ne expri
măm inalta) prețuire și considerație
pentru întreaga activitate de mare
răspundere pe care dumneavoastră,
cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, o desfâșurați, pentru contri
buția imensă pe care ați adus-o șl
o aduceți la întărirea prieteniei și
colaborării între partidele comuniste
și muncitorești, intre țările socia
liste. între toate popoarele lumii.
Vă încredințăm și cu acest prilej,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii din
județul Olt, uniți in cuget și fapte,
urmîndu-vă strălucitul dumneavoas
tră exemplu, acționează neabătut
pentru realizarea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, a
indicațiilor și sarcinilor trasate de
dumneavoastră la recenta Plenară a
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, pentru a încheia
cu rezultate cît mai bune acest an
și a pregăti temeinic planul pe 1981.
Oamenii muncii de naționalitate
maghiară din România își exprimă
deplina adeziune fată de rezultatele
rodnice și bogate in semnificații ale
vizitei oficiale de prietenie în țara
vecină și prietenă, Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia — se
arată în telegrama adresată de

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA.

Sintem convinși că vizita dumnea
voastră se înscrie ca un moment de
mare însemnătate in istoria relațiilor
româno-iugoslave, ce va deschide
noi și ample perspective prieteniei
tradiționale și colaborării dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
ale căror baze de neclintit au fost
așezate incâ in cadrul multiplelor
intilniri și convorbiri pe care le-ați
avut cu tovarășul Iosip Broz Tito.
Dialogul pe care l-ați purtat. Înțele
gerile la care s-a ajuns cu acest pri
lej evidențiază dorința comună de
a da o nouă strălucire rodnicei con
lucrări a României și Iugoslaviei,
spre binele și interesul popoarelor
celor două țări, cauzei generale a
socialismului, păcii și progresului tn
lume.
Si cu acest prilej, oamenii muncii
maghiari din patria noastră vă
asigură, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vor
munci cu toată fermitatea pentru tnfăotuirea politicii generale a parti
dului nostru, consacrată înfloririi
continue a patriet, bunăstării ponoru
lui. independentei naționale, pentru
o lume mal bună si mai dreaptă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii

împreună cu întreaga noastră nați- - Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, Îm
une, locuitorii plaiurilor sătmărene, preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
fără deosebire de naționalitate, dau în Republica Socialistă Federativă
o înaltă apreciere rezultatelor fruc Iugoslavia. împreună cu intregul
tuoase care încununează noua solie popor, noi, constructorii, dăm o înal
a păcii și prieteniei in Republica tă apreciere rezultatelor acestui nou
Socialistă Federativă Iugoslavia — se dialog la nivelul cel mai inalt, con
arată in telegrama adresată de CO vorbirilor avute cu conducătorii de
MITETUL JUDEȚEAN SATU MARE partid și de stat iugoslavi. Am avut
AL P.C.R. Statornicite ca un viu
fericirea de a fi printre primii care
exemplu de relații frățești între două au contribuit la consolidarea priete
popoare vecine, legate prin comuni niei româno-iugoslave, constructorii
tatea țelului suprem, edificarea so români și iugoslavi realizind în ulti
cietății
socialiste,
independenței, mii ani, prin eforturi comune, obiec
prosperității și păcii, aceste relații tive economice de mare însemnătate
cunosc o necontenită dezvoltare în pentru dezvoltarea țărilor noastre,
interesul țărilor noastre, al cauzei printre acestea un loc de frunte ocupăcii, înțelegerii și colaborării in pîndu-1 marile amenajări hidroener
Balcani și în întreaga lume. Cu getice și de navigație de pe Dunăre,
profundă mîndrie patriotică de a vă de la Porțile de Fier, trainice punți
ști mereu conștiința trează în frun de întărire șl dezvoltare a prieteniei
tea partidului și statului, sătmărenii și colaborării fructuoase dintre
vă aduc și de această dată cel mai popoarele noastre.
fierbinte omagiu de recunoștință si
Dînd o înaltă apreciere rezultatelor
gratitudine pentru modul strălucit tn vizitei, vă încredințăm, mult stimate
care conduceți destinele eroicului tovarășe secretar general, că sintem
nostru popor, pentru grija neobosită plenar angajați in realizarea in cele
ce o acordați creării unei lumi a În mai bune condiții a prevederilor
țelegerii și păcii, instaurării în rela planului pe anul 1980 și pregătirea
țiile dintre state a unor principii ba celor mai optime condiții de realizare
zate pe dreptate și echitate.
a planului pe anul 1981.
însuflețiți de exemplul dumnea
Consiliul politic superior, organele
voastră de slujire fără egal a intere
selor supreme ale patriei și poporu și organizațiile de partid și U.T.C.,
lui. toți locuitorii meleagurilor săt întregul personal al armatei tsi ex
mărene vă încredințează, iubite to primă deplina satisfacție pentru re
varășe Nicolae Ceaușescu, că vor zultatele fructuoase ale noii vizite
munci fără preget pentru îndeplinirea oficiale de prietenie efectuate de
exemplară a sarcinilor trasate jude dumneavoastră, împreună cu tovară
țului Satu Mare de documentele pro șa Elena Ceaușescu. în R.S.F. Iugo
gramatice ale celui de-al XII-lea slavia — se spune în telegrama CON
SILIULUI POLITIC SUPERIOR AL
Congres al partidului.

Dind expresie celor mal alese glnduri și sentimente ale tuturor locui
torilor județului nostru, COMITETUL
JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R.

și CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN
își exprimă marea bucurie față de
strălucitele rezultate ale recentei vizi
te pe care ați efectuat-o în țara vecină
și prietenă — Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia. Aceste rezultate
ne bucură cu atît mai mult cu cît
documentele încheiate vin să deschi
dă perspective și mai luminoase dez
voltării tradiționalelor legături de
strînsă prietenie, bună vecinătate și
conlucrare pe multiple planuri intre
poporul român și popoarele iugo
slave.
Acordînd o Înaltă aprectere rezul
tatelor vizitei și însuflețiți de strălu
citul și admirabilul dumneavoastră
exemplu de devotament cu care slu
jiți interesele poporului român, cauza
destinderii și păcii, comuniștii, toți
oamenii muncii din județul Teleor
man vă încredințează în mod solemn
că vor încheia acest cincinal cu re
zultate deosebite. Vă asigurăm, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, de angajamentul nostru
ferm de a înfăptui neabătut Întreaga
politică internă și externă a partidu
lui șl statului, de a asigura Îndepli
nirea exemplară a sarcinilor și
orientărilor stabilite de Congresul al
XII-lea, pentru a spori astfel contri
buția județului Teleorman la conti
nua înflorire a patriei noastre socia
liste.

ARMATEI.

Comuniștii, uteciștil. toți militarii
au urmărit cu deosebit interes, cu
mare bucurie și legitimă mindrie pa
triotică caldele manifestări de sim
patie cu care ați fost intîmpinați
pretutindeni in timpul vizitei pe te
ritoriul Iugoslaviei prietene, ele întruchipînd in mod elocvent . marele
prestigiu internațional al României
socialiste, înalta considerație si stimă
de care vă bucurați în lume dum
neavoastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. revoluțio
narul consecvent, omul de stat clar
văzător și dinamic, cel mai de seamă
fiu al națiunii noastre socialiste, per
sonalitate proeminentă a contempo
raneității.
Consiliul politic superior, comuniș
tii și uteciștii din armată, toti mili
tarii folosesc cu multă satisfacție
acest prilej pentru a vă încredința,
tncă o dată, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că nu-si vor
precupeți eforturile tn vederea în
făptuirii exemplare a sarcinilor ce
revin oștirii din Istoricele hotăriri ale
Congresului al XII-lea al partidului.
Vom dărui întreaga noastră energie
și pricepere pentru executarea în
tocmai a ordinelor și indicațiilor data
de dumneavoastră la convocarea-bilant cu activul si cadrele de bază ale
armatei. în vederea trecerii organis
mului nostru militar tntr-o nouă
etapă a ridicării pregătirii sale de
luptă șl politice. Intensificării acțiu
nilor de pregătire comună cu gărzile
patriotice si detașamentele de tine
ret. sporirii răspunderii militarilor

pentru ridicarea capacității combati
ve a unităților și marilor unități, in
cit armata să fie întotdeauna in mă
sură, la ordinul tării, al partidului,
al dumneavoastră, tovarășe coman
dant suprem, să apere. împreună cu
întregul popor, cuceririle revoluțio
nare. independenta și suveranitatea
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România.
Oamenii muncii din Industria
ușoară au urmărit cu multă satis
facție vizita pe care ați întreprins-o,
împreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia
— se spune în telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI UȘOARE. Con
stituind continuarea firească a contac
telor la cel mai inalt nivel, această
vizită dă un nou și puternic Impuls
raporturilor de colaborare dintre
partidele, țările și popoarele noastre,
identificînd și stabilind noi domenii
de cooperare atit pe plan bilateral,
cît și în viața internațională, in
folosul ambelor state, al cauzei ge
nerale a socialismului, păcii, conlu
crării și înțelegerii in lume.
Inscriindu-se in stilul dumneavoas
tră de muncă, atît de apreciat în tară
și peste hotare, de a lupta neabătut
pentru înfăptuirea politicii interne și
externe a partidului și statului nos
tru, de a depune toate eforturile
pentru strlngerea relațiilor de bună
vecinătate și înțelegere, de colaborare
bazată pe principiile respectării su
veranității și egalității fiecărei țări,
această vizită constituie un nou și
Însemnat pas In direcția îmbunătă
țirii continue a relațiilor dintre state,
asigurării unei păci trainice în
Balcani.
Adresîndu-vă dumneavoastră șl to
varășei Elena Ceaușescu cele mai
calde mulțumiri pentru activitatea
neobosită pe care o desfășurati in
slujba națiunii române, a păcii și
colaborării între popoare, vă asigu
răm că oamenii muncii din industria
ușoară vor acționa cu toată energia
și priceperea pentru Îndeplinirea in
cele mai bune condiții a sarcinilor
ce ne revin.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.

se arată : Comuniștii, oamenii mun
cii din județul Vaslui, toți'locuitorii
acestor meleaguri, asemenea Întregu
lui nostru popor, au urmărit cu deo
sebit interes și deplină satisfacție
vizita pe care dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați efectuat-o în Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia.
Legăturile tradiționale dintre poporul
nostru și popoarele iugoslave s-au
dezvoltat și cimentat tot mai mult In
toate domeniile de activitate si s-au
concretizat în realizarea în comun a
unor mari obiective economice, prin
tre care Porțile de Fier I si II, a
altor obiective ce vor dăinui peste
vremuri ca opere durabile de o deo
sebită valoare economică si socială,
rod al cooperării fructuoase Intre
popoarele si tăriie noastre.
Comuniștii din județul Vaslui con
sideră că cel mai bun mod de a-si
exprima adeziunea și sprijinul fată
de rezultatele minunate a vizitei
este acela de a se angaja anar in
realizarea planului pe acest <n și pe
întregul cincinal, de a pregăti în cele
mai bune condiții trecerea la înfăp
tuirea planului pe anul 1981, primul
an al viitorului cincinal.
în telegrama COMITETULUI DE
PARTID DIN UNITĂȚILE DE CON
STRUCȚII INDUSTRIALE PITEȘTI

se spune : împreună cu intregul nos
tru popor, comuniștii, toți oamenii
muncii din unitățile de construcții in
dustriale Pitești v-au urmat cu inima
și gindul fierbinte, cu vie satisfacție
și legitimă mîndrie patriotică, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
in recenta vizită pe care ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în R. S. F. Iugoslavia. Ea
se înscrie ca un eveniment de amplă
semnificație in dezvoltarea colaboră
rii prietenești tradiționale românoiugoslave, ca un aport de seamă la
cauza destinderii și înțelegerii în
Balcani, în Europa și în lume.
Noua solie de pace, prietenie și co
laborare, întilnirile la nivel înalt cu
conducătorii popoarelor iugoslave
prietene, întreaga desfășurare a aces
tei vizite au pus în lumină și au con
firmat încă o dată caracterul profund
constructiv, pașnic și realist al poli
ticii partidului și statului nostru, ela
borată pe baza concepției, orientărilor
și indicațiilor dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general ; ea
a pus în evidență dorința comună de
a conferi noi dimensiuni tradiționalei
prietenii româno-iugoslave, in concor
danță cu interesele fundamentale ale
popoarelor noastre, cu aspirațiile lor
de propășire, libertate, demnitate și
pace.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
unitățile de construcții industriale își
exprimă atașamentul profund la po
litica înțeleaptă a partidului și statu
lui nostru și ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a da
viață mărețelor obiective jalonate la
Congresul al XII-lea al partidului,
pentru a ne îndeplini în mod exem
plar sarcinile încredințate.
împreună cu întregul nostru partid și
popor, comuniștii, toți cei ce muncesc
pe PLATFORMA SIDERURGICA
CĂLĂRAȘI au urmărit cu deose
bit interes și profundă satisfacție vi
zita pe care ati întreprins-o în Iugo
slavia vecină și prietenă. în fruntea
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România. Noul
dialog la nivel înalt româno-iugoslav
reprezintă incâ o dovadă grăitoare
a consecventei cu care conducerea de
partid și de stat a României, dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar
general, acționați pentru transpunerea
în viață a orientărilor programatice
ale Congresului al XII-lea al parti
dului privind amplificarea și intensi
ficarea relațiilor de colaborare mul
tilaterală cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii.
Exprimîndu-ne tncă o dată profun
dul nostru atașament față de politica
internă și externă a partidului și
statului, recunoștința pentru tot ceea
ce întreprindeți spre binele și feri
cirea poporului român, pentru afir
marea în lume a României socialis
te. vă asigurăm că. urmîndu-vă per
manent pilduitorul dumneavoastră
exemplu de muncă și viață, vom ac
ționa cu toate forțele in înfăptuirea
neabătută a istoricelor hotăriri ale
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să folosesc acest
prilej pentru a vă adresa cele mai calde salutări dumneavoastră și, prin
dumneavoastră, poporului frate român.
Cu cea mai înaltă considerație,

COMUNICAT

MENGISTU HAILE MARIAM

cu privire la ședința a 97-a
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu
și al Comisiei pentru organizarea
Partidului celor ce Muncesc din Etiopia
și comandant suprem
al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste

In perioada 23—25 octombrie 1980
a avut loc la Moscova ședința a
97-a a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.
La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul Executiv,
locțiitori ai șefilor de guverne. De
legația română a fost condusă de
tovarășul Paul Niculescu, viceprimministru al guvernului, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România in C.A.E.R.
Comitetul Executiv a examinat
probleme ale dezvoltării cooperării
și specializării internaționale in pro
ducție, care decurg din hotârîrile
adoptate la ședința a XXXIV-a a
sesiunii C.A.E.R. Au fost . stabilite
măsuri suplimentare care prevăd
înfăptuirea de către țările intere
sate a coordonării multilaterale a
dezvoltării principalelor ramuri in
terdependente, astfel incit să fie
sprijinită activitatea viitoare privind
lărgirea și adîncirea specializării și
cooperării internaționale in produc
ție in domeniile prioritare, în scopul
unirii eficiente a eforturilor ță
rilor membre ale C.A.E.R. în solu
ționarea problemelor care decurg
din , programele speciale de colabo
rare pe termen lung.
S-a preconizat dezvoltarea colabo
rării complexe in stadiile cercetări
lor științifice, elaborărilor tehnice,
asimilării și organizării producției
unor mașini, utilaje și altor produse
importante, de inalt nivel tehnic, pe
baza specializării și cooperării. Ca
sarcină prioritară, organele de ra
mură ale C.A.E.R. și organizațiile
economice internaționale corespunză
toare vor pregăti propuneri cu pri
vire la elaborarea și organizarea in
comun, pe bază de cooperare, a pro
ducției specializate pentru noi mij
loace de dirijare a proceselor de pro
ducție de perspectivă, complexe de
mașini și mecanisme care reduc fo
losirea muncii manuale, inclusiv de
manipulatoare automate cu condu
cere program (roboți), tehnică puter
nică de decopertare minieră, utilaje
care să economisească consumul de
combustibil și energie, mașini-unelte
prelucrătoare de înaltă productivita
te și precizie și utilaje de turnătorie,

TELEGRAMĂ
Tovarășul Uie Verdeț, prim-ministru al guvernului, a adresat o
telegramă primului ministru al Bel
giei, Wilfried Martens, prin care
transmite felicitări și urări de suc
ces cu ocazia realegerii in această
funcție.

îmi exprim speranța, se spune în
telegramă, că relațiile de prietenie
dintre țările noastre se vor dezvolta
în continuare, in interesul po
poarelor român și belgian, al co
laborării șl păcii in lume.

Plecarea delegației parlamentare thailandeze
Delegația parlamentară thailandeză,
condusă de Boontheng Thongswasdi,
președintele Camerei Reprezentanți
lor, care, la invitația Marii Adunări
Naționale, a făcut o vizită in țara
noastră, a părăsit, luni dimineața,
Capitala.
Pe aeroportul Otopenl, oaspeții
thailandezi au fost salutați de Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, Virgil Teodorescu, vicepre

ședinte al M.A.N., Constantin Chiriță,
membru al Comisiei pentru invățămînt, știință și cultură a M.A-N-,.
loan Revecu, însărcinatul cu afaceri
ad-interim al țării noastre la Bang
kok, de alte persoane oficiale.
Au fost de față Suphasin Jayanama.
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
Thailandei la București, alți membri
ai ambasadei.
(Agerpres)

Cronica zilei
Luni, tovarășul Gheorghe Pană,
primarul general al Capitalei, a ofe
rit un dineu in onoarea delegației
municipalității orașului Copenhaga,
condusă de Egon Weidekamp, pri
marul general al capitalei Dane
marcei, care se află intr-o vizită in
țara noastră, la invitația Consiliului
popular al municipiului București.
Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe, membri ai Comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal, alte persoane oficiale.
Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei Danemarcei la București.
★

Luni după-amiază. Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe
Mohameden Ould Ahmedou Salem,
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Islamice Mauri
tania la București, cu prilejul apro
piatei prezentări a scrisorilor de acre
ditare. .
★

întreprinderea mecanică din Topleț, județul Caraș-Severin, a împli
nit o sută de ani de existență. în
telegrama pe care colectivul unității
a adresat-o tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu prilejul acestui jubi
leu se spune : Mulțumim din inimă
partidului pentru faptul că în anii
socialismului întreprinderii noastre i
s-au alocat investiții pentru dezvol
tare In valoare de peste 200 milioane
lei, din care 160 milioane numai in
ultimii 15 ani, de cind dumneavoas
tră vă aflați la cîrma partidului și a
țării.
Ne face o mare bucurie să vă ra
portăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că tocmai pe
această cale, a muncii rodnice, sîntem
hotărîți să aducem o contribuție, tot
mai substanțială la înfăptuirea obiec

tivelor stabilite de Congresul al XIIlea, a prețioaselor indicații, sarcini
și orientări pe care dumneavoastră
le-ați trasat la recenta plenară a
Comitetului Central al partidului, să
contribuim, astfel, în tot mai mare
măsură la transpunerea în viață a
întregii politici interne și externe a
partidului și statului nostru, la creș
terea prestigiului și măreției Româ
niei socialiste în rindul națiunilor
lumii.
★

La Galați a avut loc duminică o
adunare festivă consacrată aniver
sării a 25 de ani de existență a Tea
trului dramatic din localitate.
în telegrama adresată, cu acest
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, colectivul artis
tic gălățean se angajează să mun
cească, și in continuare, cu pasiune
și abnegație pentru înflorirea tea
trului românesc, să-și aducă in și
mai mare măsură contribuția la for
marea omului nou, militant activ în
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in
patria noastră.

-AGENȚIILE DE PRESĂ

e scurt

cinema
• Labirintul : MELODIA — 0;
1145; 13.30; 15,45; 18; 2045. VIC
TORIA — 5,15; 11,15; 1345; 15.30;
17,45; 20.
• Colombo la Londra : SALA
PALATULUI — 14,30; 17,15; 20,
PALATUL
SPORTURILOR
ȘI
CULTURII — 18.
• Ultimul revelion J SCALA —
9; 1145; 13,30; 15:45; 18: 2045,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18: 20,15. FAVORIT — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Elvis s PATRIA — 9; 11,45;
14,30; 17.15; 20 BUCUREȘTI — 9;
1145; 13,30; 15.45; 18; 2045, GLO
RIA — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18;
20.15.
• O dramă Ia vlnătoare : STU
DIO — io: 12: 14; 16: 18: 20.
• Infernul din zglrie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9; 12: 16: 19.
• Dumbrava minunată : DOINA
— 9,15: 11: 12,45; 14.30; 16,15; 18;
20, MUNCA — 16; 18: 20.
• Pe aripile vtntului : CAPITOL
— 9: 144'5: 18,30.
• Micuța floare Hua : TIMPURI
NOI — 9: 11; 13; 15: 17; 19.
• Privighetoarea : CENTRAL —
9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Șaua de argint î FEROVIAR,—
9: 11.15; 13.30: 15,45: 18 : 2045, AU
RORA — 9; 11,15:
13,30;
15,45;
18; 20.
• Bureblsta ; EFORIE — 9: 12;
16; 19. GIULEȘTI — 9; 12: 16: 19.
• Familia Barkley de pe Broad
way : EXCELSIOR — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 2045, CULTURAL
— 9; 1145: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
ARTA — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18;
20.15.
• Stop-cadru la masă : VOLGA
— 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18 : 20.
• Micuța Mo : GRIVIȚA — 9; 12;
16; 19. MIORIȚA — 9: 12: 16: 19,
FLOREASCA — 9: 12: 15.30; ,19.
• Casa dintre cimpurl: BUZEȘTI
— 15.30: 17.30: 19.30.
• Pierdut și regăsit : FLAMURA
— 9: 11; 13,15: 15.30: 17.45: 20,
TOMIS — 9; 11.15; 13.30: 15.45;
18; 20.
• Vedere de la mansardă : DRU
MUL sARn — 16: 18: 20. feren
tari — 15.30: 17.30: 19.30. COS
MOS — 15,30; 17.30: 19.30.
• Bariera : FLACARA — 15,30;
17,30: 19.30.
• Secretul nisipurilor t LIRA —
16: 18: 20.
• Testul pilotului Pirx : DACIA
— 9: 1145: 13 30: 15.45: 18: 2045,
PACEA — 15.30: 17,30: 19,30.
• Toate fetele mele : COTROCENI — 15: 17,15: 19.30
• ...Am fost șaisprezece : VII
TORUL — 15.30; 17.30: 19.30.
• Zbor planat :
POPULAR —
15.30; 17.30: 19,30.

Concursul feminin la individual
compus a desemnat — după cum s-a
mai anunțat — următorul clasament:
1. Zaharova
(U.R.S.S.) cu 39,19
puncte ; 2. Maxi Gnauck (R.D.G.)
cu 39,00 p. ; 3. Ștefi Kraeker (R.D.G.)
cu 38,75 p. ; 4. Cristina Elena Gri
goraș (România) cu 38,70 p ; Emilia
Eberle a ocupat locul 8 cu 38.15 p.
în concursul masculin s-a eviden
țiat Roland Bruckner (R. D. Ger
mană), învingător la trei aparate :
sol — 19,75 puncte ; cal cu minere
— 19,50 puncte și sărituri — 19,575
puncte.

BEIJING 27 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Tineretului Comunist și
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, condusă de to
varășul Pantelimon Găvănescu, primsecretar al C.C. al U.T.C., ministru
pentru problemele tineretului, care, la
invitația Ligii Tineretului Comunist
din China (L.T.C.C.), întreprinde o vi-,
zită de prietenie în R. P. Chineză,
a avut întilniri cu tineri din unități
eoonomice din industrie și agricul
tură, social-culturale și de învățămint
din municipiul Shanghai. Cu acest
prilej s-a realizat un amplu schimb
de experiență privind activitatea or
ganizațiilor de tineret din cele două
țări, relevindu-se buna colaborare existentă intre U.T.C. și L.T.C.C., în
spiritul raporturilor de prietenie din
tre partidele, țările și popoarele
noastre.

bonn

: Consultări pentru

elaborarea programului
noului guvern
BONN 27 (Agerpres). — La Bonn
au început luni convorbiri între re
prezentanții partidelor social-demo
crat și liber-democrat din R.F.G.
La 5 noiembrie Va avea loc in
Bundestag alegerea noului cancelar
al R.F.G. in persoana lui Helmut
Schmidt, care, la 24 noiembrie, va
prezenta declarația-program a cabi
netului de coaliție.

Tineri demonstranți
uciși de polițiști
în Africa de Sud
PRETORIA 27 (Agerpres). — Poli
ția sud-africană a intervenit cu bru
talitate, folosind arme de foc, pentru
a dispersa participanții la demonstra
țiile antiapartheid organizate in ora
șele Guguletu și Langa, locuite de
populația de culoare. Intervenția for
țelor regimului rasist a provocat
moartea a trei tineri africani, dintre
care unul de 12 și altul de 14 ani.

prem al U.R.S.S. l-a numit pe Ivan
Arhipov in funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniș
anunță agenția
tri al U.R.S.S.
T.A.S.S.

A POPORULUI NAMIBIEI
Ieri a început „SĂPTĂMÎNA DE
SOLIDARITATE CU POPORUL
NAMIBIEI" și cu organizația sa de

eliberare — S.W.A.P.O. Desfășura
tă pe baza unei hotăriri a Adună
rii Generale a O.N.U., adoptată in
anul 1976, această acțiune consti
tuie încă un prilej pentru popoare
le lumii de a condamna manevrele
provocatoare ale R.S.A., care a
transplantat în teritoriul vecin
practicile degradante ale aparthei
dului. represiunile și teroarea, încercind, totodată, să împiedice aplicarea în viață a planului O.N.U.
cu privire la acordarea independen
ței Namibiei.
Poziția obstrucționistă a rasiștilor
sud-africani a ieșit în
evidență
încă de la adoptarea respectivului
plan în urmă cu doi ani și conti
nuă să se manifeste și în prezent.
Potrivit telegramelor sosite din
Pretoria, unde in aceste zile se află
o delegație a O.N.U., negocierile
începute la 20 octombrie cu guver
nanții sud-africani au fost între
rupte din cauza obiecțiilor total ne
fondate ridicate de aceștia din
urmă în problema stabilirii zonei
demilitarizate de ambele părți ale
frontierei Namibiei cu Angola. Re
gimul rasist insistă asupra menți
nerii celor 20 de baze militare sudafricane amplasate pe teritoriul
Namibiei și â dezarmării detașa
mentelor S.W.A.P.O., refuză să
pună capăt măsurilor arbitrare lua
te în decursul anilor pentru a-și
perpetua dominația in Namibia. Aceste măsuri, adoptate prin încăl
carea rezoluțiilor O.N.U. și nesoco
tirea voinței populației autohtone,
au avut ca rezultat instalarea unei
administrații marionetă la Winhoek, sporirea numărului forțelor
sud-africane de ocupație și inten
sificarea represiunilor împotriva
populației care sprijină S.W.A.P.O.
Totodată, pentru a descurajă orice
sprijin acordat poporului namibian.
de către statele africane vecine, de
numite „din prima linie", R.S.A.
a organizat și organizează periodic
raiduri represive împotriva aces
tor state. Chiar in aceste zile, cind
delegația O.N.U. se află la Pretoria,
forțele sud-africane au atacat te
ritoriul Republicii Populare An
gola, provocînd din nou victime
omenești și distrugeri materiale.

Asemenea acțiuni .criminale, con
damnate cu fermitate de opinia
publică mondială, nu pot stăvili
însă lupta dusă de poporul nami
bian sub conducerea S.W.A.P.O.
însuflețiți de marea victorie obți
nută de poporul Zimbabwe, care
și-a cucerit de curînd independen
ța, patrioții namibieni dau lovituri
tot mai puternice forțelor străine,
instaurindu-și
controlul
asupra
unei părți considerabile a teritoriu
lui țării.
Animată de sentimente de solida
ritate militantă cu popoarele care
luptă pentru afirmarea dreptului
de a se dezvolta de sine stătător,
România socialistă a fost în per
manență alături de poporul nami
bian, i-a acordat și îi acordă spri
jin politic, diplomatic, moral și
material. Țara noastră a fost pri
mul stat care a încheiat un docu
ment internațional cu S.W.A.P.O. ea
urmare a convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu și li
derul acestei mișcări, Sam Nujoma.
Ea a fost Inițiatoare sau coautoare
a riumeroase rezoluții ale O.N.U. în
favoarea drepturilor legitime ale
poporului namibian.
Elocvente mărturii ale. soli
darității poporului român cu po
porul namibian le-au constituit
multiplele întilniri ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele S.W.A.P.O. atit la Bucu
rești, cit și pe pămintul Africii, cu prilejul istoricelor, iti
nerare pe acest continent ale șe
fului statului român. Secretarul ge
neral al partidului, președintele re
publicii, a reafirmat de fiecare dată
cu putere hotărîrea României de a
fi mereu alături de poporul nami
bian, in lupta pentru victoria cau
zei sale drepte.
Ca expresie firească a acestei po
ziții profund consecvente, opinia pu
blică din țara noastră folosește pri
lejul oferit de „Săptămina. de soli
daritate cu poporul Namibiei" pen
tru a-și manifesta din nou spriji
nul față de cadza acestui brav și
încercat popor, cu convingerea că
nu este departe ziua cind flamura
libertății va flutura și pe cuprin
sul Azaniei, adevăratul nume al
sud-vestului african.

Nicolae N. LUPU

Sfidînd protestele opiniei publice internaționale

Regimul de la Seul menține decizia de condamnare
la moarte a patriotului Kim Dae Jung

REUNIUNE A GUVERNULUI
LIBANEZ. La Beirut, Elias Sarkis,

șeful statului libanez, a prezidat,
DISTINCȚII ARTISTICE. La Pa
REZULTATE ALE ALEGERILOR
luni, prima reuniune a noului gu
lazzo Vecchio din Florența a avut COMUNALE DIN FINLANDA. La
vern al Libanului, format de pre
loc ceremonia decernării premiilor Helsinki-au fost date publicității re
mierul Shafik Al-Wazzan. Reuniu
Academiei internaționale „Le Muse". zultatele definitive ale alegerilor nea
a fost consacrată elaborării ■
In acest an, printre laureații pres comunale desfășurate la 19 și 29 ocproiectului, de declarație program
tigiosului prenuu se numără și Radu toțnbrie. in Finlanda. Partidul So.iâl al
. guvemuMi, pe care premierul
beligan, airecrgrui
directorul Teatrului .Nățio- . Democrat a obținut 25.56 la sută c mg' ",hafik'^\l-Wazzan
Becigan,
‘.
îl va supune spre
pal• din
- București,
voturi. Partidul Național de CoafljlVi.-■xaftSwW»'
’
și aprobare Adunării
!ie ~ ^â09-1? 8Ut£ pTytidul de Cen- ^Nalionale a Libanului,
VIZITA LA BEIJING. La Beijing
tru — 18,75 la suta. Uniunea Demo
au avut loc, luni,. convorbiri intre cratică a Poporului Finlandez, coa
ÎN ITALIA a izbucnit un mare
Zbao Ziyang, premier ai Consiliu liție din care face parte și Partidul
scandal care are la bază fraude fis
lui de Stat al R. P. Chineze, și
Comunist, a întrunit 16,73 Ia sută.
cale in valoare de 2 000 miliarde de
primul ministru al Thailandei, Prem
lire italiene — relatează agenția
Tinsulanonda. Au fost examinate
BILANȚUL DAUNELOR PROVO
France Presse. Pină in prezent a
probleme ce privesc situația din
CATE DE CUTREMURE ÎN AL
fost arestat generalul de corp de ar
Asia de sud-est, menționează agen
GERIA. Potrivit ultimului bilanț
mată Raffaele Giudice. fost coman
ția China Nouă.
provizoriu publicat la Alger de Co
dant al poliției fiscale italiene, și au
misia națională de coordonare în
fost lansate alte 18 mandate de
LA DUSSELDORF au luat sfirșit
sărcinată cu evaluarea daunelor arestare și 200 puneri sub acuzare.
lucrările plenarei Comitetului Di
provocate de cutremurul de la 10 Este vorba, precizează agenția, de
rector al P.C. German, in ca octombrie, numărul celor care și-au o mare contrabandă cu carburant
drul căreia președintele partidu
pierdut viața este de 2 590, al rănicare a avut loc între 1974 și 1978,
lui, Herbert Mies, a prezentat un
ților de 8 252, iar al celor rămași
descoperită la Trevisa.
raport privind sarcinile actuale ale fără locuință de 98 727. Un mare
număr
de
edificii
publice
au
fost
POPULAȚIA FILIPINELOR este
comuniștilor vest-germani în lupta
<
pentru pace, destindere, drepturi distruse sau avariate in orașul de 47 914 000 locuitori, după cum
Al-Asnam și in localitățile din
sociale și democratice. Plenara a zona
rezultă din recensământul de; la
calamitată. Luni dimineață în
adoptat hotărirea ca congresul ordi- zona vestică a Algeriei a fost în 1 mai 1980, cu 5,8 milioane mai multi
rar al partidului să se țină la registrat un nou cutremur, fără să decit in anul 1957, cind s-a făcut
29—31 mai 1981, la Hanovra.
precedentul recensămint.
fie consemnate victime.

. [.
;

I

SPORT : „Cupa mondială" la gimnastică
în competiția feminină. în proba
de sărituri, Cristina Elena Grigoraș
(România) s-a clasat pe locui trei,
la egalitate cu Elfi Schlegel (Cana
da). ambele gimnaste totalizînd 19.30
puncte. Emilia Eberle a ocupat locul
patru la sol, cu 19.60 puncte.
Iată cîștigătoarele competiției fe
minine : sărituri : Stela Zaharova
(U-R.S.S.) — 19,60 puncte ; paralele :
Maxi Gnauck (R. D. Germană) —
19,80 puncte ; bîmă : Elena Naimușina (U.R.S.S.) — 19,60 puncte; sol :
Maxi Gnauck (R. D. Germană) —
19,80 puncte.

SOLIDARITATE FERMĂ CU LUPTA PENTRU INDEPENDENTA

NUMIRE. Prezidiul Sovietului Su

★

La Universitatea ..Alexandru loan
Cuza“ din Iași a avut loc solemnita
tea decernării distincției „Les Palmes
Academiques" profesorului doctor
docent Nicolae I. Popa și profesorului
doctor Magda Petrovanu. decan al
Facultății de tehnologie chimică a In
stitutului politehnic „Gh. Așachi", ar
cordată de către Ministerul Universi
tăților din Franța, pentru contribuția
celor doi oameni de știință ieșeni
adusă la fenomenul de răspîndire a
culturii și științei franceze in Româ
nia.
Distincțiile au fost înmînate de
către Andre Michel, consilierul cul
tural al Ambasadei Franței la Bucu
rești.

produse moderne cu destinație gene
rală pentru construcții de mașini,
precum și sisteme de mașini pentru
mecanizarea complexă a agriculturii
și industriei alimentare pe bază de
tehnologii de inaltă productivitate.
Comitetul Executiv a considerat
necesară intensificarea lucrărilor de
unificare și standardizare a produse
lor Specializate și realizate în coope
rare, Îndeosebi de subansamble, piese
și elemente. A fost aprobat planul
colaborării țărilor membre ale
C.A.E.R. in domeniul standardizării
pe perioada 1981—1985.
Câlăuzindu-șe după, hotăririle adop
tate de ședința . a XXXIV-a a sesi
unii consiliului privind adincirea
colaborării in legătură cu economisi
rea resurselor materiale. Comitetul
Executiv a prevăzut direcțiile princi
pale ale colaborării privind creșterea
eficienței folosirii combustibililor,
materiilor prime și materialelor, per
fecționarea . structurii consumului
acestora, reducerea pierderilor. lăr
girea folosirii deșeurilor, folosirea de
elemente de construcții ușoare in
construcțiile de mașini și construcții.
Comitetul Executiv a examinat o
informare cu privire. la ședința gru
pei de. redactare a experților Secre
tariatului C.A.E.R. și țârilor membre
ale C.A.E.R. cu experții C.E.E. în le
gătură cu pregătirea proiectului co
mun de acord. S-a relevat că propu
nerile
constructive
din
partea
C.A.E.R. nu au avut un ecou cores
punzător din partea C.E.E.
A fost reconfirmată intenția de a
duce și in viitor un dialog construc
tiv cu C.E.E. in scopul încheierii
acordului, care va crea premise favo
rabile dezvoltării comerțului și rela
țiilor ■ economice și va contribui la
materializarea destinderii.
în Conformitate cu hotărîrea sesi
unii și cu precizările introduse in
Statutul consiliului. Comitetul Exe
cutiv a aprobat regulamentele care
stabilesc modalitatea de lucru a co
mitetelor, comisiilor permanente și a
celorlalte organe ale C.A.E.R.
Au fost examinate, alte probleme
ale colaborării economice și tehnicoștiințifice.
Ședința Comitetului Executiv s-a
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie ' si. înțelegere tovărășească re
ciprocă.

Vizita delegației U.T.C.
si* U.A.S.C.R. in R. P. Chineză

l

SEUL 27 (Agerpres). — Menținîndu-se pe pozițiile sale represive, re
gimul dictatorial de la Seul a respins,
prin decizia Tribunalului suprem, re
cursul lui Kim Dae Jung, cunoscută
personalitate a vieții politice, liderul
opoziției sud-coreene, care fusese
condamnat la moarte ca urmare a
unei înscenări judiciare.
Incercînd să stăvilească orice ma

I

nifestare de opoziție, autoritățile au
anunțat și decizia unui tribunal mi
litar provincial, care a hotărjt pe
deapsa cu moartea pentru cinci per
soane implicate in marea revoltă
populară de la Kwangju, din acest
an, condamnind, totodată, alți 170
participanți la pedepse de la munca
silnică la închisoare pe termene
intre 5 și 20 de ani.

„Un nou obstacol în calea reunificării"
Ziarul „Nodon Sinmun" despre noua farsă legislativă
din Coreea de Sud
PHENIAN 27 (Agerpres). — In le
gătură cu nOua farsă legislativă a
regimului de la Seul — intrarea în
vigoare, la 27 octombrie, a noii
„constituții" — cotidianul „Nodon
Sinmun" a publicat un articol in
care se arată că recenta „constituție"
nu este menită decit să legalizeze
puterea lui Chun Du Hwan, să întă
rească sistemul dictatorial și să asi
gure exercitarea nelimitată a pu
terii.
„Referendumul" prin care a fost
aprobată această „constituție", no
tează cotidianul, nu este de fapt de

cit o farsă, rezultatul unui vot
fraudulos. Acesta s-a desfășurat într-o atmosferă de teroare, regimul
dictatorial mobilizînd toate forțele
sale represive și instituind „legea
marțială extraordinară" și „ordinul
de serviciu extraordinar".
Totodată, prin crearea unei „Adu
nări legislative a apărării naționale"
și prin interzicerea activității parti
delor politice, regimul dictatorial de
la Seul înlătură definitiv democra
ția in Coreea de Sud și creează «**•
important obstacol în calea feu
licării țării, relevă ziarul.

O răspundere de la care țările bogate nu se pot sustrage:

SOLUTIONAREA

PROBLEMELOR ECONOMICE Șl UMANITARE PRESANTE ALE LUMII CONTEMPORANE

Ultimul număr sosit la redacție al cunoscutei reviste franceze „LE
POINT“ consacră o amplă anchetă unei probleme cardinale a epocii noas
tre : problema răspunderii care revine țărilor bogate in ce privește eradi
carea unei „situații insuportabile, scandaloasă din punct de vedere moral
și deosebit de primejdioasă pentru soarta lumii", și anume subdezvoltarea
care afectează o mare parte a țărilor de pe glob. Această răspundere
decurge tocmai din faptul că subdezvoltarea in care trăiește covirșitoarea
majoritate a țărilor lumii se datorește, in mare măsură, fostelor imperii
coloniale, care au ținut- vreme îndelungată țările aflate sub dominația lor
intr-o stare de înapoiere, le-au spoliat resursele naționale, accelerindu-și
astfel propria lor dezvoltare.
Punctul de pornire a anchetei îl
constituie o recentă apariție edito
rială : „SFIDAREA MONDIALA"
(„LE DEFI MONDIAL"), lucrare aparținînd cunoscutului om politic și
publicist francez JEAN-JACQUES
SERVAN-SCHREIBER, care, după
cum scrie „Le Point", este me
nită să arunce „o lumină semnifica
tivă asupra unor realități explozibi
le, știute sau mai puțin știute, ale
unei planete in plină criză".
Arătind că omenirea cunoaște In
prezent „sfirșitul unei epoci, aceea
a dominației occidentale, și începutul
unei alte epoci", autorul lucrării apreciază că „intre vechea lume care
moare" (prin aceasta el Înțelege de
fapt vechea orinduire economică
mondială) și „cea nouă care este pe
punctul de a se naște" (respectiv
noua orinduire economică) s-a creat
„o prăpastie periculoasă care poate
amenința soarta omenirii". Conclu
zia ? Necesitatea urgentă a statorni
cirii „unor noi echilibre intre ță
rile dezvoltate și cele slab dezvol
tate, ruinate și cel mai puternic afectate de actuala criză".
Comentînd această lucrare, econo
mistul JEAN FOURASTlE conside
ră că. In pofida unor simplificări și
inadvertențe, prin situațiile dezvă
luite ea oferă cititorului „o imagine
memorabilă asupra epocii noastre,
asupra lumii in care trăim, asupra
situației in care ne aflăm și primej
diilor care ne apasă, asupra mijloa
celor de a le evita și a șanselor pe
care le avem în acest sens".
în continuare „Le Point" încearcă,
pe baza concluziilor din cartea lui
Servan-Schreiber, să schițeze, apelind la contribuția unor personalități
ale vieții politice și economice in-

60 la sută propriile necesități ali
mentare.
Secretarul general al O.U.A. apre
ciază că „asistența financiară pe
care o acordă țările dezvoltate, reprezențind in medie 0,36 la sută din
produsul tor național brut, este cu
totul nesatisfăcătoare". Experții con
sideră că sint necesari 4 miliarde do
lari pe an, timp de 20 de ani, pentru
a permite soluționarea problemelor
țărilor celor mai sărace (cu, un venit

mai înalt grad. Pentru a ne referi la
exemplul zahărului, comerțul inter
național cu acest produs este contro
lat de șase mari grupuri, care stabi
lesc după bunul plac prețul pieței.
Nu-i de mirare, de aceea, ca in de
curs de citeva luni prețul zahărului
să crească cu 300 la sută, de pildă,
pentru ca după un an să scadă cu
două treimi, feste un sistem pe caie
țările industrializate nu l-ar fi to
lerat niciodată in interiorul piopriei

cu multă vreme in urmă și avea in
vedere necesitățile țărilor industria
lizate. Or, este clar că in asemenea
condiții se impune o reformă pro
fundă a unor astfel de instituții. A
menține actualele modalități de lu
cru ale Fondului Monetar Interna
țional ar fi' o absurditate".
„Dacă marile probleme ale epocii
actuale, probleme care pot fi rezu
mate în citeva cuvinte prin necesi
tatea schimbării ordinii economice,

SĂRĂCIA SI DECALAJELE ECONOMICE
— „o situație insuportabila, scandaloasă din punct de vedere
moral, primejdioasă pentru soarta lumii"
------------------------------- ANCHETA-DEZBATERE A REVISTEI „LE POINT"--------------------------------ternaționale, modalitățile de Ieșire
din actuala stare de lucruri, creată
ca urmare a perpetuării și adincirii
subdezvoltării.
Astfel, secretarul general al Orga
nizației Unității Africane, EDEM
KODJO, subliniază că „in prezent,
populația Africii se află în fața peri
colului dispariției. Se impune cu ur
gență necesitatea de a se elabora o
nouă concepție asupra dezvoltării
pentru a permite supraviețuirea po
poarelor africane și a altor popoare
ale lumii a treia. Poate că numai 10
din cele 50 de țări ale Africii sint
capabile să supraviețuiască crizei. In
multe țări ale continentului african
creșterea economică nu a putut de
păși în ultimii ani ritmul de creștere
demografică. Previziunile Băncii Mon
diale pentru anii 1985—1990 indică
un ritm de creștere de 1 la sută sau
chiar o creștere negativă".
Arătind că în perioada 1970—1978
producția alimentară a Africii s-a
diminuat cu 1,2 la sută anual, Kodjo
consideră că, dacă actualele tendințe
vor persista, Africa nu-și va mai
putea acoperi decit in proporție de

pe locuitor de 100—200 dolari), lucru
absolut posibil (apreciere întru totul
îndreptățită dacă ținem seama că în
prezent se cheltuie in lume pentru
înarmări 500 miliarde dolari — n.r.I
„Ar fi cu totul greșit, relevă in
concluzie Kodjo, ca țările dezvoltate
să creadă că unica primejdie o con
stituie dispariția populațiilor înfome
tate ale continentului african. Pro
blema este de ordin global. înseși
securitatea și creșterea țărilor dez
voltate depind de eforturile care vor
fi făcute în vederea reglementării
problemelor subdezvoltării".
La rindul său, CLAUDE CHEYSSON, membru al Comisiei Comuni
tății Economice Europene, însărcinat
cu relațiile cu țările în curs de dez
voltare, evidențiază că problemele
alimentației constituie doar o narte
a problemelor legate de dezvoltare,
referindu-se, în această ordine de
idei, la sistemul inechitabil și arbi
trar de stabilire a prețurilor pentru
materiile prime. „Am trăit și trăim
într-un sistem In care prețurile sint
dictate de forțele pieței. Aceste forțe
au creat un sistem artificial în cel

societăți, dar ~ele îl găsesc perfect
normal la nivel mondial atunci cind
este vorba de alte țări. Același ioc
este practicat cu griul, cu cafeaua,
cu cacao... De la începutul secolului
XX, fiecare dintre țările industria
lizate a căutat să-și asigure stabili
tatea economică, posibilitatea de a
prevedea evoluția veniturilor și de
a garanta populației anumite condi
ții de existență. In prezent, proble
ma care se pune este de a asigura
aceeași posibilitate pe plan mondial
in beneficiul țărilor cel mai slab
dezvoltate".
„Există, a arătat în continuare
Cheysson, două aspecte urgente :
unul alimentar și celălalt finan
ciar. Trebuie să se pună la dispozi
ția țărilor in curs de dezvoltare fon
durile de care au nevoie pentru acoperirea nevoilor lor vitale. Banca
Mondială și Fondul Monetar Inter
național dispun de sume considera
bile, dar condițiile pentru utilizarea
lor sint total necorespunzătoare în
raport cu posibilitățile și necesită
țile lumii a treia. Intr-adevăr, Fon
dul Monetar, de pildă, a fost creat

nu vor fi abordate într-un spirit
constructiv, a subliniat in încheiere
Cheysson, atunci alternativa va fi
un conflict de proporții mondiale
atit in domeniul economic, cit și in
domeniul politic".
’ Referindu-se la condițiile și necesi
tatea dialogului Nord-Sud, CHEDLY
AYARI, președintele Băncii arabe
pentru dezvoltarea economică in Africa, a exprimat opinia că, „pentru
a fi eficient, acest dialog trebuie să
răspundă la cinci condiții : dezvol
tarea tuturor partenerilor ; manifes
tarea unui spirit de răspundere de
către toate țările participante ; res
pectarea marii diversități de condi
ții economice, politice, sociale ale
partenerilor în cauză ; o largă arie
de cuprindere ; și, în fine, inserarea
acestui dialog în cadrul mai larg al
noii ordini economice internațio
nale".
Revista „Le Point" se referă în
încheierea anchetei sale la cuvintele
secretarului general al O.N.U., Kurt
Waldheim : „Trebuie să acordăm
toată atenția situației disperate in
care se află lumea a treia ; neglija-

Coperta revistei „le 'Point" înfăți
șează printr-un desen simbolic, însoțit
de legenda „ȚĂRILE SĂRACE : O
SFIDARE MONDIALĂ", consecințele
pe care le-ar avea de suportat eco
nomia mondială și omenirea, in
general, dacă țările bogate ale lumii
vor continua să ignore necesitățile
țărilor sărace, de a căror situație se
fac în mare măsură vinovate : o
dezastruoasă ruptură, ce ar afecta in
modul cel mai grav și interesele țări
lor dezvoltate.

rea acestei situații poate duce la un
haos mondial". Și adaugă acestor
cuvinte-avertisment un citat din
cartea amintită a Iui Servan-Schrei
ber : „Afară doar dacă am alege ca
lea regresului lumii occidentale, tre
buie să elaborăm un alt ciclu de
dezvoltare. Acest ciclu implică dez
voltarea lumii a treia și nu se poate
realiza fără ea. In absența acestei
cerințe nu se va putea vorbi de ori
zonturile unei lumi noi".
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